Datum: 4 juni 2022

VRIJWARINGCLAUSULE
(verkorte versie, zie pagina 2 voor
volledige clausule)

De organisatie, de observers, de sportcommissarissen en sponsors van
het evenement, als ook de wedstrijdleiding en haar officials enerzijds, zijn
tegenover de beide leden van de equipe anderzijds, niet aansprakelijk
voor welke schade dan ook, die met betrekking tot hun deelname aan dit
evenement mocht ontstaan.
De beide leden van de equipe vrijwaren de organisatie, de stewards, de
sportcommissarissen en sponsors van het evenement, alsook de
wedstrijdleiding en haar officials tegen alle schade en aansprakelijkheid
jegens derden, die met betrekking tot deelname aan dit evenement mocht
ontstaan. Zij verklaren tevens dat zij volledig voldoen aan de gestelde
verzekeringsvoorwaarden.
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PRIVACYVERKLARING

________________________
NAAM bestuurder

________________________
NAAM navigator

________________________

________________________

HANDTEKENING

HANDTEKENING

Tijdens de Rally zullen er foto’s van de deelnemers en de wagens worden
gemaakt. Deze kunnen voor promotionele doeleinden gebruikt worden
door de St. Charity Rally Gorssel en de sponsoren. Deze foto’s zullen niet
aan derden worden doorgegeven en/of worden verkocht. Met de
ondertekening van deze vrijwaringsclausule gaat u akkoord met deze
voorwaarden. Voor de volledige privacyverklaring kunt u terecht op
www.spierenvoorspierenrally.nl.
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Vrijwaringverklaring tbv de Spieren voor spieren Rally
De deelnemer is zich bewust van het feit dat deelname aan een historische
regelmatigheidsrit zowel voor de deelnemer als voor derden het risico
meebrengt van zaakschade en personenschade (letselschade), gevolgschade
daaronder begrepen. De deelnemer neemt deze risico's uitdrukkelijk voor zijn
eigen rekening. De deelnemer heeft het reglement en/of de uitgegeven
bulletins van het evenement gelezen en verklaart de geldende bepalingen te
zullen naleven en de geldende wettelijke voorschriften en/of door de bevoegde
autoriteiten verstrekte voorschriften en aanwijzingen te zullen naleven.
De organisatie, sponsoren, (bestuurs-)leden van de organiserende
stichting/vereniging aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor welke
schade dan ook – ongeacht waaruit die schade bestaat en hoe die is ontstaan
– die een deelnemer in verband met deelname aan een evenement lijdt dan
wel aan derden of andere deelnemers veroorzaakt. De deelnemer verklaart dat
hij de organisatie en de sponsoren niet aansprakelijk zal stellen of houden en
hen zal vrijwaren voor enige door hem geleden schade, materieel of
immaterieel, letselschade hieronder begrepen.
Bovendien verklaart de deelnemer dat tijdens het evenement de auto waarmee
aan een evenement wordt deelgenomen tenminste tegen het risico van
wettelijke aansprakelijkheid verzekerd is conform de vereisten zoals
vastgelegd in de wet aansprakelijkheid motorvoertuigen (WAM) en dat de voor
deze verzekering berekende premie tijdig is betaald.
Het is de deelnemer bekend dat assuradeuren deelname aan
regelmatigheidsritten mogelijk uit kunnen sluiten maar dat de deelnemer,
indien dit voor hem of haar van toepassing is, tevens verklaart hiervoor een
aanvullende verzekering te hebben afgesloten die de wet aansprakelijkheid
motorvoertuigen (WAM) ook tijdens het evenement volledig dekt.
Indien de auto in Nederland is geregistreerd dient deze, indien van toepassing,
over een geldige apk-keuring te beschikken, of een daarmee gelijk te stellen
keuring als de auto in het buitenland is geregistreerd en voorts dat degene die
de deelnemende auto bestuurt beschikt over een in Nederland geldig rijbewijs.
Tevens verklaart de deelnemer lichamelijk en geestelijk gezond te zijn om aan
het evenement deel te nemen en dat deze bekwaam is om dit te doen. De
deelnemer erkent de aard van het evenement en het mogelijke risico, inherent
aan een gemotoriseerde sport, en verklaart dit risico te accepteren.
Tot slot verklaart de deelnemer het reglement van het evenement te zullen
naleven alsmede dat de bestuurder tenminste 18 jaar is en over een geldig
rijbewijs beschikt en dat er tijdens het evenement niet gewisseld wordt tussen
de bestuurder en de navigator van de equipe indien zij niet beide over een
geldig rijbewijs beschikken en/of niet beide voldoen aan de eisen die de
verzekeraar van de deelnemende auto aan het besturen van de auto stelt.
De equipe verleent de organisatie goedkeuring dat zij tijdens het evenement
mogelijk gefotografeerd en/of gefilmd kan worden. Tevens verleent de equipe
toestemming aan de organisatie om deze beelden te gebruiken en/of uit te
zenden. Deze beelden kunnen voor zowel promotionele als voor commerciële
doeleinden door de organisatie en/of sponsoren gebruikt worden.

Stichting Charity Rally Gorssel – Harfsense Steeg 6A – 7211 MH Eefde
ABN-AMRO: NL67ABNA0568729366 – KvK 08114287 – BTW NL814367094B02
www.spierenvoorspierenrally.nl

