
Oświadczenie osoby
Ęiorącej udział w akcji ,,Dzień bez Samochodu"

Oślviadczam, źe ukończy,łenr/am l8 lat. jestem zdrowyla. nie mam zdrorvotnych przeciwrvskazan do udziałLr

rv przejazdach, wycieczkach, rajdach rorverorvych, posiadam niezbędne umiejętności do takiej jazdy i biorę
Lrdział lv lv/rv akcji na wlasną odpolviedzialność. Oświadczam, że zapoznałem/anl się z treścią regulaminLr akcji
..Dzień bez samochodu", akceptuję jego postanorvienia i zobolviązuję się do jego przestrzegania oraz. żę znanę
mi są przepisy Prarva o ruchu drogorvynl rv zakresie poruszania się po drogach pLrblicznych. Zostałemlam
poinformorvany, ze trasa przejazdu nie jest zabezpieczonaprzęz policję i organizatorórv. W przypadku kolizji,
nieszczęślirvego wypadku lub rrszczerbku na zdrol,viu rv czasie tnvania przejazdu nie będę wnosil,/a źadnych
toszczęń w stosunku do organizatorólv akcji.

W przypadkLl startu mlodziez;- poniżej l8 lat wymagana jest zgoda rodzica lLrb opiekuna prawnego, poprzez
złozenie podpisLr.

Organizatorzy ,.Dnia bez sanloclrodu", rvszystkie osoby z nim rvspółpracujące, a takżę osoby zlviązane
z przeprowadzęnięm i organizacja akcji nie ponoszą odpowiedzialności rvzględem uczęstnikórv za stra§
osoborve lub szkody rzeczowe, które \\Tstąpią przed. rv trakcie lub po lv/rv akcji. Uczestnicy ponoszą osobista
odporviedzialność za wszystkie działania lub zaniechania skutkującę naruszeniami dóbr lub pralv inny,ch osób.
Przez akceptację niniejszej deklaracji uczestnicy nzekalą się prarva dochodzenia prawnego lub zwrotnego od
organizatora lub jego zleceniobiorcórv vv razie wypadku lub szkody ztviązanej z uczestnictw,em
rv akcji,
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Ośrviadczanl, że ukończyłem/am l8 lat, jestem zdrowyla, nie nlam zdrorvotnych przeciwwskazań do udziatu
,uv przejazdach, r,vycieczkach, rajdach rorverol,vych, posiadam niezbedne trmiejętności do takiej jazdy, i biore
r.rdział u, rv/rv akcji na lvłasną odporviedzialność. Oświadczam, że zaponlałem/am się z treścią regulaminLr akcji
..Dzień bez samochodu'', akceptuję jego postanorvięnia i zobowiązuję się do jego przestrzegania oraz. żę znane
mi są przepisy Prawa o ntchu drogorłym rv zakresie poruszania się po drogach pLrblicmych. Zostałem.iam
poinformorvany, ze trasa przejazdu nie jest zabezpieczona przęz policje i organizatorów. W przypadku kolizji.
nieszczęśliwego wypadkLr lub uszczerbku na zdrowiu w czasie trrvania przejazdu nie będę lvnosił/a żadny,ch
roszczeń rv stosunku do organizatorórv akcji.
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Organizatorzy ,,Dnia bez samochodu", rvszystkie osoby z nim rvspóĘracujące, a takżę osoby zrviązane
z przeprowadzęniem i organizacją akcji nie ponoszą odporviedzialności r,vzględęm uczestnikórv za stra§,
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