2. számú melléklet

Sportrendezvény megtartása iránti kérelem és
felelősségvállalási nyilatkozat
Alulírott
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
(név, lakcím), mint a(z)
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
(szervezet neve, székhelye) (a továbbiakban: Szervező) képviselője, az alábbi motorsport
rendezvény szervezőjeként, ezen nyilatkozatommal a Szervezet által megrendezendő, lent
megnevezett sportrendezvényt regisztráltatni kívánom a Magyar Motorsport Szövetség
(továbbiakban: MAMS) nyilvántartásába, és egyben kérem a megrendezéséhez szükséges
szakszövetségi hozzájárulást.
A motorsport rendezvény
neve:……………………………………………………………………………………………
időpontja:………………………………………………………………………………………
időtartama: … nap
helyszíne: ………………………………………………………………………………………
a rendezvény a következő MAMS szakághoz tartozik: ………………………………………..
Kijelentem, hogy a MAMS szabályait, különös tekintettel a MAMS-nak a Sportrendezvények
Biztonságáról Szóló Szabályzatára, ismerem, az abban foglaltakat elfogadom és a rendezvény
előkészítése és lebonyolítása során azokat betartom.
Kijelentem, hogy a rendezvény előkészítése és lebonyolítása során minden elvárhatót elkövetek
a résztvevő, közreműködők és a nézők biztonsága érdekében.
Tudomásul veszem és elfogadom, hogy a MAMS és annak semmiféle szervezeti egysége a
rendezvény előkészítésében és lebonyolításában semmilyen formában nem vesz részt, minden
ezzel kapcsolatos kötelezettség és felelősség a Szervezőt terheli.
Tudomásul veszem, hogy a rendezvénnyel kapcsolatos hatályos magyar jogszabályok szerinti
hatósági és egyéb bejelentések megtétele, a szükséges engedélyek beszerzése, a szükséges
biztosítások megkötése, illetve meglétének ellenőrzése a Szervező feladata, ezekkel

2
kapcsolatos ellenőrzést a MAMS nem végez, mindezek be nem tartásából adódó anyagi és jogi
felelősség a Szervezőt terheli.
Elfogadom, hogy a MAMS és az FIM szabályokban a rendezvény szervezőjére vonatkozó
kötelezettségek megszegéséből adódó mindennemű felelősség a Szervezőt terheli, ezekért a
MAMS semminemű felelősséget nem vállal.
A rendezvénnyel kapcsolatos regisztrációs díjat határidőre megfizetem.

Budapest, 201... ……………………………………………………………….
………………………………………………
Szervező aláírása
A MAMS tölti ki:
1. A
MAMS
………………………………………………..
sportrendezvény részére a hozzájárulás megadását támogatom.

IGEN

szakága

nevében

a

NEM

„NEM” esetén rövid indoklás:
Budapest, ……………………………………………
………………………………………………
Szakágvezető aláírása
2. A MAMS Sportszakmai Kollégiuma Vezető Tanácsa nevében a sportrendezvény részére a
hozzájárulást megadom.
IGEN

NEM

„NEM” esetén rövid indoklás:
Budapest, ……………………………………………
………………………………………………
Sportszakmai Kollégium Vezető Tanácsa
elnökének aláírása
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3. A MAMS a sportrendezvényt a ………………………………………………..
számon nyilvántartásba vette:
Budapest, ………………………………………………………
………………………………………………
Főtitkár

A szabályzat 2017. január 12-től hatályos módosításai dőlt, félkövér betűkkel vannak jelölve.

