rajtszám

rajtszám

REGISZTRÁCIÓS LAP

REGISZTRÁCIÓS LAP

név: ___________________________________________________________

név: ___________________________________________________________

születési idı: ____________________________________________________

születési idı: ____________________________________________________

lakcím (irányítószám is!): ___________________________________________

lakcím (irányítószám is!): ___________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

e-mail cím: ______________________________________________________

e-mail cím: ______________________________________________________

Gázlón használt mobiltelefon: _______________________________________

Gázlón használt mobiltelefon: _______________________________________

eddigi (érvényes) teljesítések száma: ____________________________

eddigi (érvényes) teljesítések száma: ____________________________

Nyilatkozat

Nyilatkozat

A megrendezésre kerülı Gázló Hegyikerékpáros Teljesítménypróbán (továbbiakban:
teljesítménypróba) minden induló (továbbiakban: próbázó) saját felelısségére indul.
A jelentkezési lap kitöltésével és aláírásával a próbázó kijelenti, hogy fizikailag jó
állapotban van, a teljesítménypróbára edzésekkel készült.

A megrendezésre kerülı Gázló Hegyikerékpáros Teljesítménypróbán (továbbiakban:
teljesítménypróba) minden induló (továbbiakban: próbázó) saját felelısségére indul.
A jelentkezési lap kitöltésével és aláírásával a próbázó kijelenti, hogy fizikailag jó
állapotban van, a teljesítménypróbára edzésekkel készült.

A próbázó tudomásul veszi, hogy a próbázó hibájára vagy mulasztására
visszavezethetı bármilyen jellegő károsodásért, illetve balesetekbıl származó
káreseményekért a rendezı semmilyen kártérítési felelısséggel nem tartozik.

A próbázó tudomásul veszi, hogy a próbázó hibájára vagy mulasztására
visszavezethetı bármilyen jellegő károsodásért, illetve balesetekbıl származó
káreseményekért a rendezı semmilyen kártérítési felelısséggel nem tartozik.

A próbázók és kísérıik a teljesítménypróbáról készült film- és képanyagokon,
valamint azok felhasználásában szerepelhetnek, azonban kijelentik, hogy ezekért
ellenszolgáltatást nem kérnek.

A próbázók és kísérıik a teljesítménypróbáról készült film- és képanyagokon,
valamint azok felhasználásában szerepelhetnek, azonban kijelentik, hogy ezekért
ellenszolgáltatást nem kérnek.

A nevezési lap pontatlan kitöltésébıl adódó problémákért a rendezı felelısséget nem
vállal.

A nevezési lap pontatlan kitöltésébıl adódó problémákért a rendezı felelısséget nem
vállal.

A teljesítménypróbán kifogástalan állapotú, zárt fejvédı használata kötelezı!

A teljesítménypróbán kifogástalan állapotú, zárt fejvédı használata kötelezı!

Közúton a KRESZ, az erdei utakon az erdırıl és az erdı védelmérıl, valamint a
természet védelmérıl szóló törvények elıírásait, a rendezık és pályabírók, valamint
a természetırök utasításait minden próbázó köteles betartani.

Közúton a KRESZ, az erdei utakon az erdırıl és az erdı védelmérıl, valamint a
természet védelmérıl szóló törvények elıírásait, a rendezık és pályabírók, valamint
a természetırök utasításait minden próbázó köteles betartani.

A rendezı a teljesítménypróba pályáján történı végighaladást több helyen ellenırzi,
és a teljesítésrıl szóló elismerést ennek függvényében adja ki.

A rendezı a teljesítménypróba pályáján történı végighaladást több helyen ellenırzi,
és a teljesítésrıl szóló elismerést ennek függvényében adja ki.

A teljesítménypróba útvonalának nagy része a Magas-bakonyi Tájvédelmi Körzet
területén halad, ezért a kijelölt és engedélyezett útvonalat elhagyni tilos!

A teljesítménypróba útvonalának nagy része a Magas-bakonyi Tájvédelmi Körzet
területén halad, ezért a kijelölt és engedélyezett útvonalat elhagyni tilos!

Dátum: ………………………..

Dátum: ………………………..
…………………………………
aláírás

…………………………………
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