Ansvarsfraskrivelse ved Trackdayklubbens kørekurser
Gældende fra 01-01-2020

1. Arrangør er Trackdayklubben ApS. CVR: 37309532
2. Jeg erklærer at have læst, forstået og accepteret reglerne i dokumentet ”Reglement for Trackdayklubben
2020”
3. Jeg accepterer at følge arrangementsledelsens instruktioner og anvisninger i enhver henseende i forbindelse
med afviklingen af kørsel på baneanlægget
4. Jeg accepterer at enhver deltagelse sker for egen regning og på eget ansvar
5. Jeg accepterer at enhver deltagelse sker på egen risiko og ansvar – også for personer, som undertegnede har
med i bilen, eller som kører undertegnedes bil
6. Jeg accepterer, at arrangementsledelsen og instruktører ikke kan stilles til ansvar for skader på egen person
og/eller tredje person og/eller tredje persons ejendom
7. Jeg accepterer, at arrangementsledelsen har ret til at udelukke deltagere fra videre deltagelse i arrangementet
i form af fuldstændig eller midlertidig bortvisning, hvis reglement, køretøjets stand, givne instruktioner og
anvisninger ikke overholdes. Biler der støjer mere end 95dB ved forbikørsel kan udelukkes
8. Jeg accepterer, at arrangementsledelsen og instruktører ikke kan stilles til ansvar for skader, der måtte opstå
på personer, biler og baneanlæg. Heller ikke ved bortslæbning af bil
9. Jeg accepterer at arrangementsledelsen har ret til at lade biler blive stående på inderkredsen til efter
afslutning af arrangementet
10. Ved eventuel skade på banens anlæg (autoværn, reklameskilte m.v.) anmeldes skaden til mit forsikringsselskab
umiddelbart efter afslutning af arrangementet eller den skete skade betales, inden anlægget forlades
11. Ved påkørsel ifm. forbikørsel af andre biler er det altid den bagfrakommende bil, der bærer hele ansvaret og
skal dække skader på begge biler
12. Jeg accepterer selv at være ansvarlig for at afklare forsikringsforhold
13. For indregistrerede biler: Jeg erklærer at bilen er lovligt indregistreret og forsikret
14. For ikke indregistrerede biler på
a. FDM Jyllandsringen: Bilen er typegodkendt i et EU-land og kan i princippet gennemføre et lovpligtigt
bilsyn. Bilen må ikke have vognbog (bilen må ikke have kørt racerløb)
b. Padborg Park: Bilen må ikke have vognbog (bilen må ikke have kørt racerløb)
c. Ring Knutstorp: Alle biler kan deltage
15. Jeg bekræfter at have gyldigt kørekort kategori B
16. Arrangøren kompenserer ikke deltagerne for reduceret køretid som følge af pauser pga. støj, uheld,
bortslæbning af biler, udbedring af skader på baneanlæg, dårligt vejr etc.
17. Deltagergebyr tilbagebetales ikke

Sted og dato: __________________________

Bilmærke og model: _____________________________________

Evt. registreringsnummer: ________________

Kørekortnummer: _______________________________________

Navn: _________________________________

Underskrift: ___________________________________________

Navn co-driver / gæst: ___________________

Underskrift: ___________________________________________

Navn co-driver / gæst: ___________________

Underskrift: ___________________________________________

