FELELŐSSÉGVÁLLALÁSI NYILATKOZAT
Alulírott ….…………….…………….……………………………………………………..…(név)
Születési hely,……………………… idő: …………….…… Lakcím:………………………….....….
Regisztrációs szám: …………………………………………….
E-mail cím: ………………………………………..………@……………………………………
aki 2017. ………………………………(dátum) napján részt veszek a Magyar Drón és Multirotoros
Egyesület (székhely: 1126 Budapest, Németvölgyi utca 5.; Nyilvántartási szám: 01-02-0016170;
képviseli:
Bársony
Péter
elnök;
a
továbbiakban:
Szervező)
által
2017………………………………………………….. napján megszervezésre kerülő Magyar Drón
Bajnokság / Drone Racing Hungary futamán (a továbbiakban: Rendezvény), büntető- és polgári
jogi felelősségem tudatában az alábbiakat jelentem ki:
Kijelentem, hogy a fent megjelölt
rendeltetésszerűen használom.

gépjárművet

saját

felelősségemre

vezetem,

azt

Felelősségem teljes tudatában kijelentem, hogy a versenyirányítás és / vagy a mellettem ülő
instruktor által adott utasításokat maradéktalanul betartom.
Tudomásul veszem, hogy a Rendezvényen való részvétel veszélyes szabadidős elfoglaltság,
melyet azon személyek folytathatnak, akiknek fizikai és szellemi képességei lehetővé teszik,
hogy az üzemeltető által meghatározott biztonsági követelményeknek megfelelően használják a
gépjárművet. Ezen követelményeket a versenyirányítás és / vagy a mellettem ülő instruktor által
előírt módon betartom.
Kijelentem, hogy egészségi állapotom a Rendezvényen való részvételt lehetővé teszi.
Felelősségem teljes tudatában kijelentem, hogy vezetésre alkalmas állapotban vagyok,
alkohol, gyógyszer, kábítószer befolyása alatt nem állok!
Ha nem rendeltetésszerűen, előírás szerint használom a gépjárművet és a pályát, vagy a
versenyirányítás és / vagy a mellettem ülő instruktor által adott utasításokat nem tartom be, és
emiatt magamban vagy harmadik félben sérülést vagy egyéb kárt okozok, a Szervező, azaz a Tófeszt Nonprofit Kft. rendezvényszervező cég nem vonható felelősségre, a Tó-feszt Nonprofit Kftvel szembeni mindennemű kártérítésről lemondok. Amennyiben a sérülés a gépjármű és / vagy a
pálya rendeltetésszerű használatából adódik, csak abban az esetben merül fel a Tó-feszt
nonprofit Kft. felelőssége.
Tudomásul veszem, hogy mindennemű kárért, balesetért, illetve bármely, a Magyar Drón
Bajnoksággal / Drone Racing Hungary összefüggésben felmerülő egyéb kárért a Magyar Drón és
Multirotoros Egyesület-et kizárólag abban az esetben terheli felelősség, amennyiben annak oka
kizárólag a Magyar Drón Bajnokság / Drone Racing Hungary tevékenységére vagy mulasztására
vezethető vissza.
Hozzájárulok, hogy a Rendezvényen rólam készült kép- és hanganyagokat
ellenszolgáltatás nélkül a verseny promóciós anyagaiban a Szervező felhasználja.

egyéb

18 éves életkor alatt a felügyeletemre jogosult személy írásbeli hozzájárulásával válik hitelessé
ezen nyilatkozat.
A Versenyszabályzatban foglaltakat a Versenyzők megértették és tudomásul veszik. Fent
leírtakat figyelmesen elolvastam, tudomásul vettem és saját akaratomból aláírom.
Nyilatkozom, hogy adataim valósak és ezért büntetőjogi felelősséget vállalok.
Kelt:_______________, 2017. _____________

_____________________
Versenyző aláírása

