
Formularz 
zgłoszeniowy:  Rajd Wokół Zalewu Szczecińskiego 

Postanowienia ogłoszenia: 

 
 Kierowca Pasażer 
Imię   
Nazwisko   
Ulica, nr domu   
Kod pocztowy   
Miejscowość   
Data urodzenia   
Potwierdzenie 
przyjęcia zgłoszenia 
przesłać na adres 

Kierowca :     lub   Pasażer:     lub   E-Mail:   

E-Mail Adresse  
Rodzaj pojazdu  
cm3 / KM     /     
Rok produkcji  
Numer rejestracyjny  
 
Dodatkowo zgłasza się ____  pasażerów.  
 
Uczestnicy bufet ____ osób. 

  Opłatę zgłoszeniową i organizacyjną za bufet po rajdzie przesyłamy w załączeniu 
w 
        postaci czeku. Numer czeku:   ________________________ 

 Opłata zgłoszeniowa i organizacyjna za bufet po rajdzie została zapłącona  
           przelewem na konto: rallye trans e.V., IBAN: DE25 1506 1638 0005 4262 51,           
                                                                                  BIG: GENODEF1ANK 

Poprzez złożenie podpisu na formularzu zgłoszeniowym wszyscy uczestnicy poddają 
się postanowieniom niniejszego ogłoszenia. 

Odpowiedzialność: 

Uczestnicy (kandydaci, kierowcy, pasażerowie, właściciele lub posiadacze pojazdów) 
uczestniczą w imprezie na własne ryzyko. Ponoszą oni odpowiedzialność cywilną i 
karną za wszystkie szkody, spowodowane i wyrządzone przez nich i ich pojazdy. 

Rezygnacja z odpowiedzialności: 

Uczestnicy (kandydaci, kierowcy, pasażerowie, właściciele lub posiadacze pojazdów) 
przez złożenie zgłoszenia rezygnują z wszelkich praw do dochodzenia roszczeń w 
stosunku do organizatora, osób działających na jego zlecenie, sędziów lub 
pomocników, wobec urzędów i  wszystkich innych osób, które związane są z 
organizacją imprezy, dotyczących wszelkich wypadków lub szkód, poniesionych w 
związku z imprezą.  

Niniejsze wykluczenie odpowiedzialności obowiązuje także w odniesieniu do 
ewentualnych uszkodzeń pojazdu, jakie powstaną wskutek zamocowania numeru 
startowego, tablicy uczestnika i naklejek sponsorów. 

Wykluczenie odpowiedzialności staje się skuteczne w momencie złożenia formularza 
zgłoszeniowego w stosunku do wszystkich uczestników. Ponadto każdy uczestnik 
oświadcza, że wyraźnie rezygnuje on w sposób nieograniczony z dochodzenia 
roszczeń przed sądami cywilnymi i karnymi. 

Podpisy: 

Miejsce, data   _________________________________________ 

 

Kierowca   ___________________  Pasażer    ___________________ 
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