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A motorkerékpározás veszélyes üzem és súlyos sérüléseket okozhat!
Az összes rizikó tudatos elfogadása: Tudatában vagyok annak, hogy a motorozás veszélyes üzem. Kijelentem, hogy

megfelelő vezetői tudással rendelkezem, és a jármű vezetésével kapcsolatos veszélyeket fel tudom mérni. A rendezvényes
önként veszek részt és tudatában vagyok annak, hogy a csoportos motorozás további veszélyeket rejt. A rendezvényen történő
részvételemmel elfogadom az azzal kapcsolatos  - előtte, közben, vagy utána fellépő – veszélyeket. Ezek körébe tartoznak –
egyebek mellett – a testi sérülés, a fájdalom, az érzelmi stressz, a trauma, a betegség és a halál. Mindezt akkor is elfogadom,
ha anyaghiba, nem megfelelő végrehajtás vagy felügyelet, hibás tervezés, gyártási hiba, más résztvevőkkel vagy tárgyakkal
történő kontaktus a  rendezvény területén,  rossz  idő,  vagy rossz  tapadás okozza a  veszélyt.  A felsorolt  veszélyekről  mind
tudomásom van,  és  nincs  szükségem  ezzel  kapcsolatos  felvilágosításra.  Adott  esetben  vállalom az  első  orvosi  ellátás,  a
betegápolás és a további ellátás költségeit.

Felelősségvállalás,  kártalanításról  és  pereskedésről  lemondás:  Az  összes  tény  ismeretében  –  örököseim  és  jogi
utódaim nevében is (amennyiben törvény szerint lehetséges) lemondok a Full-Gas Kft és összefüggő vállalkozásoknak, azok
jogi képviselőinek és munkatársainak felelősségre vonásától, őket kártalanításra nem kötelezem és perelem a rendezvényen
történő részvételemmel kapcsolatos közvetlen vagy közvetett károkért, követelésekért és bármilyen kötelezettségekért. Ez a
felelősségről  való  lemondás  korlátlanul  kiterjed  a  Full-Gas  Kft.  összefüggő  vállalkozásokkal,  azok  jogi  képviselőivel  és
munkatársaival szemben támasztott, illetve jövőben támasztandó igényre, melyek a rendezvényen történő részvételemből
fakadó kár, testi sérülés vagy halál erdményeképpen jönne létre. 

Kártalanítás:  Korlátlanul  kötelezem magam – örököseim és jogi utódaim nevében is – hogy a Full-Gas Kft.,  azzal
összefüggő vállalkozásoknak,  jogi  képviselőinek,  és munkatársainak az összes általam – közvetve és közvetlenül  -  okozott
költséget (javítások, kártalanítás, egyéb költségek…), melyek a rendezvényen történő részvételem által okozott károkozás, testi
sérülés, vagy halál következményei, - beleértve az ügyvédi és perköltséget is – megtérítem. 

További feltételek:
 A  fent  nevezett  rendezvénnyel  kapcsolatos  felelősséglemondó  nyilatkozattal  kapcsolatban  csak  az  itt

leírtak érvényesek, és a motor vezetésével kapcsolatban nem hivatkozhatok harmadik személyek írásbeli
vagy szóbeli kijelentéseire, valamint ígéreteire. 

 A  rendezvényen  a  motor  vezetése  közben  megfelelő  védőfelszerelést,  egyebek  mellett  szabványos
bukósisakot fogok hordani. 

 Visszavonhatatlanul engedélyezem, hogy a Full-Gas Kft. a rendezvényen rólam készült képeket, videókat
vagy egyéb felvételeket a további hozzájárulásom nélkül felhasználja és reprodukálja. 

 Jó fizikai állapotban vagyok, és nem állok olyan fizikai vagy pszichés befolyás alatt, amely a rendezvényen
való részvételemet befolyásolná. 

 A motor használatbavétele előtt a használati utasításban leírtak szerint meggyőződök a jármű műszakilag
alkalmas és menetképes állapotáról.

 Amennyiben kárt okozok egy járművön, a Full-Gas Kft. igénye esetén megtérítem a javítási költségeket.

Közlekedés közúton: Az út és időjárási és egyéb viszonyoknak megfelelően fogok vezetni, a közlekedési szabályokat és
a rendező utasításait betartom. Érvényes A (motor) kategóriájú jogosítvánnyal rendelkezem, mellyel jogosult vagyok
motorkerékpár vezetésére közúton.
Tudatában vagyok annak, hogy ezen dokumentum aláírásával alapvető jogaimról mondok le és igazolom, hogy a
dokumentumot gondosan elolvastam és a jogi következményeket megértettem:

Kelt.: Balatonboglár, 2014. 08. 16.

résztvevő teljes neve:……………………………………………………………

címe:……………………………………………………………………………………..

telefonszáma: ……………………………………………………………………….

e-mail címe:……………………………………………………………………………

személyi igazolvány száma:……………………………………………………

vezetői engedély száma: ……………………………………………………….

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


	Touratech Travel Event Hungary, Balatonboglár, 2014. 08. 16-17.
	Felelősségvállalási nyilatkozat

