Pályahasználat feltételei, felelősségvállalási nyilatkozat
SUZUKI VILÁGREKORD NAP - 2018. június 9.
Résztvevő neve (kérjük nyomtatott betűvel kitölteni): ......................................................................................................................................
Lakcím:

Település: ....................................................................... Utca:.................................................. Házszám: ...................

Telefonszám: ....................................................................... Email cím: ......................................................................................................................
Motor rendszáma: .............................................................. Típusa: ...........................................................................................................................
Utas vagyok
Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy
- rendelkezem a motoromhoz érvényes járművezetői engedéllyel;
- rendelkezem érvényes forgalmi engedélyű gépjárművel, érvényes gépjármű-felelősségbiztosítással;
- eleget teszek a közúti közlekedés szabályairól szóló 1/1975. (II,5.) KPM-BM együttes rendelet 4. §-a által felsorolt
járművezetői személyi feltételeknek;
- vezetésre alkalmas állapotban vagyok, alkohol illetve kábítószer befolyása alatt nem állok.
A továbbiakban tudomásul veszem, hogy a versenypályán történő motorozás során:
-

a fent megjelölt gépjárművet saját felelősségemre vezetem;
a pályamotorozáshoz megfelelő védőfelszereléssel rendelkezem;
a versenyirányítás és a pályabírók, felvezető instruktorok által adott utasításokat maradéktalanul betartom;
egészségi állapotom a versenypályán történő motorozáson való részvételt lehetővé teszi;
a JWT Budapest Marketing Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társasággal és a Magyar Suzuki Zrt. és a szemben felmerülő
mindennemű kártérítési igényemről lemondok;
- a Hungaroring versenypályán az általam vezetett gépjárműre nem áll rendelkezésre biztosítás;
- felelősséggel tartozok mindennemű kárért, amit én magam vagy az általam vezetett jármű okozott a versenypályán, a
Hungaroring teljes területén, illetve a versenypálya létesítményeiben;
- a Hungaroring területén és a versenypályán kép/hang/videó felvétel is készülhet, amelyen mint a versenypálya használója
szerepelhetek, és ezzel kapcsolatban semmilyen követeléssel nem élhetek a Magyar Suzuki Zrt.-vel, a Rendezvény
szervezőivel, a felvétel készítőivel, illetve annak jogos felhasználóival szemben.
A Guiness Rekordkísérlet alatt a vezetéstechnikai programot a Tanpálya Kft szervezi, tudomásul veszem, hogy a vezetéstechnikai gyakorlatok alatt:
-

az instruktor utasításait betartom (pl. sebességhatárok, feladat megkezdése, jármű haladási iránya);
a Hungaroring területén és a versenypályán az általam okozott károkért teljes felelősséggel tartozom;
a Tanpálya Kft.-vel szemben felmerülő mindennemű kártérítési igényemről lemondok;
a program során teljes motoros védőfelszerelést használom (bukósisak, protektor, kesztyű, csizma, térdvédő);
a mobiltelefonomat a gyakorlatok alatt és a versenypályán nem használom;
ha a biztonsági szabályokat megszegem, vagy a járművem a közlekedésbiztonsági szempontoknak nem felel meg (pl.
gumiabroncsok állapota, kormányholtjáték, sérülések), a programból kizárhatnak;
- rendezvény során az instruktor(ok) joga,és kötelezettsége, hogy a műszakilag kifogásolható motorokat, nem megfelelő
magatartású motorosokat arról biztonsági okokból kizárja;
- harmadik személynek felróható magatartásommal okozott bármely jellegű kárért teljes anyagi felelősséggel tartozom.

Tudomásul veszem, hogy a Hungaroring Versenypálya területén tartózkodó személyek fokozott zajhatásnak lehetnek kitéve, a
programon való részvételt kifejezetten ennek tudatában vállalom. A Hungaroring egész területén a sebességhatár 30 km/h.
Kijelentem, hogy a programon önként veszek részt és tudomásul veszem, hogy annak során nekem felróható okból
esetlegesen elszenvedett egészségkárosodásért, és dologi kárért a szervezők semmilyen felelősséggel nem tartoznak.
Tudomásul veszem, hogy a jelen nyilatkozatban foglaltak valótlanságával, illetve be nem tartásával összefüggésben keletkező kárral kapcsolatosan a szervezőket felelősség nem terheli.
Tudomásul veszem, hogy jelen nyilatkozatot a Magyar Suzuki Zrt. egy évig megőrzi.
Vállalom, hogy abban az esetben, ha a nekem felróható okból kifolyólag a Hungaroring Sport Zrt. a szervezővel vagy a
Magyar Suzuki Zrt. -vel szemben fellép, a szervezőt, illetve a Magyar Suzuki Zrt. -t a hátrányos jogkövetkezmények alól
mentesítem, így különösen amennyiben kötbért vagy kártérítést kell ﬁzetnie, úgy részére azt haladéktalanul megtérítem.
Aláírásommal igazolom, hogy jelen nyilatkozatot elolvastam, teljes tartalmát tudomásul vettem és minden leírt ponttal
korlátlanul egyetértek.
Kérjük töltse ki a Regisztrációs lapot is, mert csak a két teljesen kitöltött dokumentum együttes leadásával érvényes a
regisztrációja. A regisztrációs pultban a leadáskor karszalagot fog kapni, aminek épségére kérjük vigyázzon, mert csak
annak bemutatásával fogják felengedni a pályára a rekordkísérlet és az ott folyó programok alatt (Pályamotorozás és
vezetéstechnikai tréning).

Résztvevő aláírása: .........................................................................................

Dátum: ..........................................................................................

