MX EVENT ST. CIRCUIT OLDEBROEK
GEBRUIKSREGELS / USAGE RULES
Door het tekenen van deze verklaring verklaart u, als rijder, de onderstaande regels gelezen,
begrepen en aanvaard te hebben voor genoemd evenement en zich hieraan te zullen
houden tijdens uw gebruikmaking van deze accommodatie gedurende dit evenement.
Deze verklaring dient volledig ingevuld en ondertekend te worden ingeleverd bij het
wedstrijdsecretariaat tijdens inschrijving.
By signing this statement you declare, as rider, to have read, understood en accepted the
the rules of the mentioned event and you’ll respect them during you’re use of this
accomodation during this event. This fully-filled-in and signed statement you’ll have to deliver
at the welcome-office of the organisation while writing in.
1. U bent als licentiehouder verantwoordelijk voor het gedrag van uw begeleiders / you
as license-keeper are responsible for the behaviour of your assistents.
2. Het betreden van dit terrein geschiedt op eigen risico / the entrance onto this terrain
is on fully own risk
3. Het is verboden zich op die delen van de accommodatie te bevinden welke door de
organisatie zijn aangeduid als “ verboden voor toeschouwers ” / It is forbidden to be
on parts of the accomodation which are pointed by the organisation as “ forbidden
for spectators”.
4. Uw begeleiders en uzelf, op het moment dat u niet rijdt, mogen zich niet bevinden op
het circuit en/of in de veiligheidszone / It is forbidden for your assistents and yourself to
be on the track or in the safety-zone, while not driving.
5. Honden en andere dieren dienen aangelijnd te zijn / Dogs and other animals have to
be “belted”.
6. U kunt de eigenaar, de organisator, uw collega rijder of de KNMV/FIM niet
aansprakelijk stellen voor schade die u oploopt door het zich niet houden aan de
genoemde regels / You cannot make the owner, organization, your collegue-driver or
the KNMV/FIM in anyway responsible for the damage you’ll gain because you didn’t
respect the mentioned rules.
7. Bij vrije trainingen zijn niet altijd vlaggenisten op de baan aanwezig ; u traint derhalve
voor eigen risico / At free practice’s there won’t be always (flag-)marshalls present on
the track ; you therefore practice at own risk.
Naam en voorletters licentiehouder / Name and initials license-keeper
__________________________________________________________________________________________
(Start-)licentienummer / (Starting-) license-number_________________________________________
Geboortedatum / Date of birth ___________________________________________________________
Adres, postcode,woonplaats, land / Adress , postal code, place and country
__________________________________________________________________________________________

Datum / Date :____________________________________________________________________________

Handtekening / Signature: ________________________________________________________________

