
Driftingowy Puchar Bałtyku Nr startowy

motopark.pl

   KARTA ZGŁOSZENIA:

imię: nazwisko:

ulica: nr domu / mieszkania:

kod: miasto:

E-mail:

telefon:

 PSEUDONIM: KLASA: OPEN / STREET

  TEAM:

  SUKCESY:

   DANE POJAZDU:
marka: model:

pojemność cm3: moc: model silnika:

 Oświadczam:

Oświadczam iż biorę udział w rundzie Driftingowego Pucharu Bałtyku z własnej woli i na własną odpowiedzialność oraz 
zapoznałem się z Regulaminem Sezon 2018 i Regulaminem Technicznym obowiązującymi w trakcie rozgrywania Driftingowego 
Pucharu Bałtyku. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie kontuzje będące następstwem rywalizacji oraz szkody 
samochodów lub ich części powstałe w wyniku uczestnictwa. Oświadczam że nie będę rościł żadnych pretensji do organizatora z 
tego tytułu.
Oświadczam, że jako zawodnik (uczestnik) posiadam aktualną osobistą polisę ubezpieczeniową OC oraz NNW i biorę na siebie 
odpowiedzialność za moich pasażerów podczas ich przewozu w „Drift Taxi” w rundzie Driftingowego Pucharu Bałtyku.
Oświadczam iż pojazd, którym biorę udział w rundzie Driftingowego Pucharu Bałtyku, jest w pełni sprawny i kompletny. Pojazd 
jest przygotowany i wyposażony zgodnie z zapisami Regulaminu Technicznego Driftingowego Pucharu Bałtyku.

 Dodatkowo zobowiązuje się przestrzegać następujących postanowień:
- obowiązuje bezwzględny zakaz jazdy w parku maszyn z prędkością pow. 5 km/h
- obowiązuje bezwzględny zakaz "palenia gumy" w jednym miejscu - kara 1 000 PLN plus koszt  remontu uszkodzonej nawierzchni.
- korzystanie z toru w czasie innym niż przewiduje harmonogram jest zabronione
- zobowiązuję się podporządkować bezwzględnie wszystkim poleceniom organizatora pod rygorem wykluczenia
- orgnizator zastrzega sobie prawo do nałożenia kary do 1000 zł za nieprzestrzeganie regulaminów Driftingowego Pucharu Bałtyku oraz wyżej 
zamieszczonych postanowień.

Organizator Driftingowego Pucharu Bałtyku oświadcza, iż wszystkie informacje podane przez Uczestnika, a stanowiące dane 
osobowe (poufne), zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.97 o Ochronie Danych Osobowych (Dz. U. Nr 133 poz. 883) będą 
wykorzystywane wyłącznie na potrzeby zapewnienia bezpieczeństwa imprezy.

□
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb organizacyjnych Driftingowego Pucharu Bałtyku oraz 
zgadzam się na utrwalanie i rozpowszechniania swojego wizerunku w transmisjach i relacjach.

Koszalin dnia:                           

czytelny podpis:

 


