Załącznik nr 1 do Regulaminu wydarzenia Formula Drive - poprowadź bolid F1

OŚWIADCZENIE UCZESTNIKA
Przedmiot Realizacji Usługi stanowi:

Jazda bolidem F1 i Renault 2000 - Całodniowy pakiet szkoleń
Jazda bolidem Formuły 1 w co-drive z kierowcą wyścigowym
Miejsce Realizacji: Silesia Ring (ul. Lotnicza 5-7, Kamień Śląski)
Termin realizacji: ……………………………….

NALEŻY WYPEŁNIĆ DRUKOWANYMI LITERAMI
Imię i nazwisko Uczestnika………..…………………………………………………………………
Nr prawa jazdy ..……………………………………………………………………………………
E-mail

Adres e-mail należy podać w przypadku zakupienia filmu z przejazdu.
Organizator - Emotivo Sp. z o.o. z siedzibą w Puławach przy ul. 6 Sierpnia 1, 24-100 Puławy, wpisana do rejestru
przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI
Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000497479, NIP 716-281-48-83,
REGON 061646803.
●

Uczestnik jest zobowiązany do podpisania niniejszego oświadczenia (załącznik nr 1 do Regulaminu) przed
rozpoczęciem jazdy. W przypadku odmowy podpisania oświadczenia Organizator nie dopuści Uczestnika
do jazdy.

●

Uczestnik jest zobowiązany do przestrzegania wszystkich zasad i instrukcji przekazanych podczas
szkolenia przez Wykonawcę i Organizatora. W przeciwnym wypadku Organizator może wykluczyć
Uczestnika z udziału w Wydarzeniu.

●

Za każdą kolizję spowodowaną z winy Uczestnika, wynikającej z nieprzestrzegania przedstawionych
podczas szkoleń zasad oraz poleceń instruktora Wykonawcy w trakcie Realizacji Usługi, Uczestnik
zobowiązany jest do wypłacenia na rzecz Organizatora grzywny w wysokości 5.000 euro. Jednocześnie
Uczestnik traci możliwość dalszego udziału w Wydarzeniu.
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Załącznik nr 1 do Regulaminu wydarzenia Formula Drive - poprowadź bolid F1

1. Ja, niżej podpisany(a) oświadczam, że mam ukończone 18 lat oraz nie stwierdzono u mnie zaburzeń
psychicznych i fizycznych, uniemożliwiających kierowanie pojazdami mechanicznymi.
2. Jestem w pełni świadomy(a) ryzyka i wysokiego niebezpieczeństwa wiążącego się z wykonywaniem tego
rodzaju sportu i wszystkich konsekwencji za tym idących.
3. Podczas jazdy bolidem zobowiązuję się do używania sprzętu zabezpieczającego dostarczonego przez
Organizatora.
4. Oświadczam również, że zapoznałem się z treścią Regulaminu Wydarzenia Formula Drive - Poprowadź
Bolid F1 organizowanego przez Emotivo Sp. z o.o. oraz Regulaminu toru i obiektu SILESIA RING, które
były dla mnie dostępne, rozumiem i akceptuję treść regulaminów oraz nie będę miał roszczeń
wynikających z tego, iż były one dla mnie niedostępne czy też niezrozumiałe, również z uwagi na nabycie
Przedmiotu Realizacji Usługi za pośrednictwem innego serwisu.
5. Jestem trzeźwy i w ciągu 48 godzin przed terminem Realizacji Usługi nie spożywałem alkoholu, ani
środków odurzających i innych substancji mogących zaburzać zdolność do prowadzenia pojazdów
mechanicznych.
6. Zobowiązuję się do wypełniania poleceń i instrukcji przekazanych przez Wykonawcę i Organizatora
Przedmiotu Realizacji Usługi.
7. Zobowiązuje się przy tym do zachowania wymaganej i należytej ostrożności, dostosowanej do panujących
na torze warunków, mając w szczególności na uwadze bezpieczeństwo swoje oraz innych osób
przebywających w miejscu odbywania się Wydarzenia.
8. Biorę pełną odpowiedzialność za szkody wyrządzone przeze mnie tym osobom i na ich mieniu oraz za
szkody w postaci zniszczenia lub uszkodzenia rzeczy ruchomych, jak i nieruchomych, także tych przy
użyciu, których Przedmiot Realizacji Usługi jest wykonywany. Biorę odpowiedzialność za spowodowanie
tych szkód, zniszczeń i uszkodzeń bez względu na to czy spowodowane zostały umyślnie czy nieumyślnie,
a także, gdy powstały na skutek niezachowania ostrożności wymaganej w danych okolicznościach, mimo,
że możliwość ich spowodowania mogłem lub powinienem przewidzieć.
Wyrażam zgodę na wykorzystanie wizerunku i przetwarzanie wszystkich niezbędnych danych osobowych przez
Administratora danych: Emotivo Sp. z o.o.
Oświadczam, iż poinformowano mnie o warunkach realizacji usługi filmowania przejazdu. Akceptuję możliwość
przerwania wykonywania Przedmiotu Realizacji Usługi przez Organizatora z przyczyn technicznych lub
zaistniałych na skutek działania siły wyższej, niezależnych od Emotivo Sp. z o.o. Niniejsze oświadczenie podpisuję
dobrowolnie, świadomy niebezpieczeństwa utraty zdrowia lub życia w związku z wykonaniem Przedmiotu
Realizacji Usługi.
Niniejsze Oświadczenie dostępne jest na stronie internetowej www.formula-drive.pl/oswiadczenie
Podpis Uczestnika:
…………………………..
(Imię i Nazwisko)
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