INSCHRIJFFORMULIER TRAININGSDAG GK4 KART SERIES (GK4) SEIZOEN 2020
Inschrijving en deelname geschiedt tegen de hieronder vermelde voorwaarden.
Deelnemer
Voor & Achternaam
Adres
Postcode
Telefoonnummer :
Geboortedatum

:
:
:

M/V

:

Datum trainingsdag: _____/______/ 2020
Organisatie trainingsdag: de organisatie van de trainingsdag is in handen van AKRT-BEKC VZW (B) en
ondersteunend Mirca V.O.F. handelend onder de naam C.Point Racewear (NL). De trainingsdag wordt voorts
gereden onder toepasselijkheid van de door organisatie alwaar de trainingsdag wordt verreden gehanteerde
reglementen en gedragsregels, welke eveneens door Deelnemer dienen te worden nageleefd.
Inschrijving
Door middel van het invullen, ondertekenen en indienen van dit inschrijfformulier schrijft Deelnemer zich in voor
het de trainingsdag waarop het inschrijfformulier betrekking heeft.
Deelnemer verklaart expliciet kennis hebben genomen van de Algemene Voorwaarden en van toepassing zijnde
reglementen.
Licenties en ERB
Tijdens de administratieve controle dient een geldige deelnemers- en/of rijderslicentie te worden getoond;
Nederlandse of Belgische licentie (nationaal of internationaal), dan wel een internationale licentie van een andere
ASN die onder auspiciën staat van de FIA of een nationale licentie van een andere ASN, vergezeld van de
toelating van die ASN. Minderjarige deelnemers dienen, naast hun rijderslicentie, tevens een ouder-kind licentie
te overleggen. Er kan per rijder maximaal twee keer worden deelgenomen middels een KNAF Evenement
Registratie Bewijs (ERB). Dit is niet van toepassing op rijders van buiten Nederland en België.
Inschrijfgeld: voor deelname aan de trainingsdag is Deelnemer inschrijfgeld verschuldigd. Het inschrijfgeld dient
voor aanvang van de eerste trainingssessie a contant te zijn voldaan aan de wedstrijdorganisatie. Het inschrijfgeld
bedraagt € 50,00 per persoon per trainingsdag.
Stroomkosten: verplicht af te nemen voor iedere rijder indien voorgeschreven door betrokkenen baaneigenaar.
Tarief kan per baan verschillen.
Algemeen achterlaten vuil / lekken olie en brandstof; bij geconstateerde overtreding wordt de betreffende
deelnemer een boete van € 500,00 opgelegd.
Wedstrijd Reglement
Op deelname aan de kartwedstrijd, in welke hoedanigheid ook, waarvoor door middel van dit formulier wordt
ingeschreven is het wedstrijdreglement van de betreffende wedstrijd waaraan wordt deelgenomen van
toepassing. Deelnemer verklaart van een exemplaar van het toepasselijke reglement bij inschrijving te zijn
voorzien.
Wedstrijden worden voorts gereden onder toepasselijkheid van de door organisatie alwaar de wedstrijd wordt
verreden gehanteerde reglementen en gedragsregels, welke eveneens door Deelnemer dienen te worden
nageleefd.
Aansprakelijkheid en schade
Deelnemer verklaart zich ervan bewust te zijn dat deelname aan karting risico’s en kans op schade met zich
meebrengt. Deelnemer verklaart in een zodanige staat van gezondheid te verkeren dat hij in staat is om aan de
race deel te nemen.
AKRT-BEKC VZW en C.Point Racewear, alsmede de door haar bij de uitvoering van de trainingsdag ingeschakelde
personen, zijn nimmer aansprakelijk voor schade van Deelnemer, hoe ook, welke is ontstaan door deelname aan
de trainingsdag, tenzij deze schade wordt vergoed onder de dekking van een door AKRT-BEKC VZW afgesloten
ongevallen- en /of aansprakelijkheidsverzekering.
Voor zover eventuele schade van deelnemer niet valt onder de dekking van een door AKRT-BEKC VZW afgesloten
ongevallen en/of aansprakelijkheidsverzekering en de organisatie toch aansprakelijk wordt geacht, beperkt de
aansprakelijkheid van de organisatie zich tot de directe schade van Deelnemer. AKRT-BEKC VZW en C.Point
Racewear zijn derhalve nimmer aansprakelijk voor gevolgschade van Deelnemer of schade van derden, hoe ook.
Wel is de organisatie aansprakelijk indien de schade is veroorzaakt door de opzet of bewuste roekeloosheid van
haar medewerkers. Deelnemer vrijwaart C.Point Racewear en AKRT-BEKC VZW voor aanspraken van derden
wegens schade, hoe ook, die zij hebben opgelopen als gevolg van de deelname aan de trainingsdag door
Deelnemer. AKRT-BEKC VZW en C.Point Racewear adviseren Deelnemer een voldoende dekking biedende

ongevallenverzekering en/of aansprakelijkheidsverzekering af te sluiten die eventuele schade van Deelnemer en/of
derden vergoedt.
Melding schade: door Deelnemer geleden schade waarvoor hij meent dat AKRT-BEKC VZW en C.Point Racewear
aansprakelijk zijn, dient direct na het einde van de trainingsdag te worden gemeld bij de directie van AKRT-BEKC
VZW. Voorts dient de schade, op straffe van verval van recht, schriftelijk binnen 21 dagen na de trainingsdag te
worden gemeld aan de directie van AKRT-BEKC VZW. De melding dient ten minste een gedetailleerde opgave te
bevatten van het soort schade, de omvang van de schade alsmede de oorzaak daarvan. In ieder geval vervalt de
mogelijkheid om schade op AKRT-BEKC VZW en C.Point Racewear te verhalen één jaar nadat Deelnemer bekend
is geworden met het bestaan van de schade.
Uitsluiting deelname: indien Deelnemer zich niet houdt aan de in de op deelname van toepassing zijnde
reglementen en gedragsregels opgenomen bepalingen, kan hij door de directie van AKRT-BEKC VZW en C.Point
Racewear worden uitgesloten van deelname aan de trainingsdag. In het geval Deelnemer wordt uitgesloten van
deelname bestaat geen recht op teruggave of vermindering van het inschrijfgeld.
Privacywetgeving AVG
De organisatie voorziet in fotografie als service naar de deelnemers. Het maken en publiceren van foto’s is
uitsluitend toegestaan indien daarbij de privacyrechten van de gefotografeerde in acht worden genomen. Hieraan
voldoen we als organisatie. We verzoeken u, om bij ons kenbaar te maken indien u geen toestemming verleent
tot het maken en publiceren van foto’s waarop u wordt afgebeeld.

Ondertekening: ondergetekende verklaart kennis te hebben genomen van de inhoud van bovenvermelde
voorwaarden alsmede van de op de race van toepassing zijnde reglementen en gedragsregels.
Indien Deelnemer ten tijde van de inschrijving de leeftijd van 18 jaren nog niet heeft bereikt, dient dit
inschrijfformulier mede te worden ondertekend door degene die het ouderlijke gezag of de voogdij over Deelnemer
heeft.
Datum:
Plaats:

Handtekening Deelnemer:

Naam en handtekening ouder/voogd:

_____________________

______________________________

