автомобилен клуб

“A v a n g a r d

C l a s s i c”

ДЕКЛАРАЦИЯ

номер за участие

Аз ________________________________________________________.
(име, фамилия)

В качеството си на заявен участник в TIME ATTACK (TA) по време на
“WAGON Fest 2022” (WF22), декларирам, че съм съгласен да бъдат използвани
мои лични данни изразяващи се в - първо име, фамилно име, мобилен телефон,
за целите на гореописаното мероприятие, като личните си данни предоставям
доброволно и се подписвам за това.
Съгласие за предоставяне на лични данни
Декларатор:______________
/ПОДПИС/

Декларирам, че:
-Съм запознат/а с регламента на (TA) WF22 и съм съгласен с условията му.
-

Съм физически и психически здрав/а, за да участвам в (TA) WF22.

-Разбирам естеството и типа на (TA) WF22, потенциалния риск за мен, пътниците
и автомобила и съм съгласен/на да поема този риск.

- По моя преценка, притежавам стандартните умения за участие в такъв тип
надпревара.

- Автомобилът, с който участвам ___________________________________________
(марка, модел, година)

е подходящ и в съответно техническо състояние, за да отговаря на изискванията на
организатора.

- Притежавам валидно свидетелство за правоуправление отговарящо на МПС, с което
участвам.

- За нанесени щети на съоръжения по трасето по моя вина, нося отговорност за
възстановяването им.

- При възникнал инцидент с физически или имуществени щети спрямо мен, в
следствие на моя грешка или неизправност по автомобила ми, няма да имам
претенции към организатора на състезанието.

- За нанесени физически увреждания или причинена смърт спрямо други лица по
моя вина или неизправност по автомобила ми, нося цялата отговорност съгласно
законодателството на Република България.

В качеството си на участник в TIME ATTACK по време на WF22, поемам
отговорност за возените от мен пътници:
____________________________________________________________________.
(име, фамилия)

Известно ми е, че за декларирани от мен неверни данни нося цялата отговорност.

Декларатор:______________
с. Калояново
Дата: 28 / 10 / 2022г.

/ПОДПИС/

Автомобилен клуб “AvangarD Classic”, се задължава да
използва доброволно получените данни от всеки участник, единствено за целите на
“WAGON Fest 2022” като не ги разпространява на трети страни.
Събраните данни, ще се съхраняват при администратора на събитията до приключване на
състезателния ден, след което ще бъдат унищожени по надлежния ред.

