Outdoor trainingen 2018 van Minibike Zeeland Minibike Zeeland is onderdeel van JMW Racing en
Training Locatie: Verkeersopleidingsterrein Dek te Goes
Gegevens deelnemer
Naam
Adres
Postcode & Woonplaats
Telefoonnummer
E-mail adres
Geboortedatum
K.N.M.V. nummer
Hierbij verklaart ondergetekende akkoord te gaan met de volgende bepalingen.
1. Aansprakelijkheid
2. Het is de ouder/voogd/toezichthouder van de deelnemer bekend dat aan het deelnemen aan rijden op
minibikes risico's verbonden zijn. Door ondertekening bevestigt hij/zij dat hij/zij noch JMW
Racing & Training, Minibike Zeeland, Dek verkeersopleidingen, noch de
medewerkers/vrijwilligers, noch de andere bij de realisatie van deze trainingen of evenementen
betrokken partijen, noch de K.N.M.V., noch enige andere medewerker of deelnemer aan deze
trainingen of evenementen aansprakelijk zal stellen voor de gevolgen, voortvloeiende uit deelname
aan deze trainingen of evenementen. Deelnemers, bij enige gebeurtenis, kunnen elkaar onderling
niet aansprakelijk stellen. Voor de trainingen en evenementen en welke plaatsvinden is de
deelnemer verplicht een geldig K.N.M.V. Basissportlicentie Minibiken 2018 in zijn/haar bezit te
hebben.
3. Schade
4. De ouder/voogd/toezichthouder van de deelnemer is te allen tijde aansprakelijk voor alle schade die door
de deelnemer wordt toegebracht aan de organisatie, haar apparatuur en benodigdheden, de start- en
finishlocatie(s), de aanwijzingen onderweg. Het (terrein)meubilair, de attributen bij zowel de
posten als elders in het terrein. Deelname aan deze trainingen of evenementen kan slechts
geschieden als deze verklaring door de deelnemer of ouder/voogd/toezichthouder indien jonger
dan 18 jaar is ondertekend.
5. Gezondheidsverklaring
6. Door ondertekening verklaart de ouder/voogd/toezichthouder dat de deelnemer in goede gezondheid
verkeert en niet onder doktersbehandeling is in verband met enige ziekte, lichamelijk gebrek of
letsel.
7. Uitsluiting van deelname bij wangedrag
8. Bij wangedrag van een deelnemer wordt de deelnemer uitgesloten van deelname aan de trainingen of
evenementen en zal onmiddellijk verwijderd worden van het terrein.
Door ondertekening verklaart de deelnemer en/of ouder/voogd/toezichthouder dat hij/zij de inhoud van dit
formulier en het huishoudelijk reglement heeft gelezen, begrepen en naar waarheid heeft ingevuld:
Datum:

Naam:

Handtekening:

Door het plaatsen van een handtekening verklaart de aanvra(a)g(st)er of diegene die voor hem/haar
tekent (bij aanvra(a)g(st)er jonger dan 18 jaar) dat de deelnemer toestemming geeft om aan de
activiteiten deel te nemen.

