Vrijwaringsformulier
Klapkarrenrace
WC-pottenrace
zaterdag 22 augustus 2020 te Herwijnen
Boeruh Rock Festival
Ondergetekende verklaart:
1.

2.

3.
4.

5.

6.
7.

Imagine Dance Events, de organisatie van het Boeruh Rock Festival, al haar medewerkers en
vrijwilligers te vrijwaren voor elke aansprakelijkheid jegens ondergetekende, diens team en/of
vertegenwoordigers voor verliezen, of schade van welke aard dan ook, zowel persoonlijke (letsel)schade, als ook schade aan eigendommen van ondergetekende of diens team welke mocht ontstaan
tijdens deelname aan het evenement tijdens het Boeruh Rock Festival.
Zich er ten volle van bewust te zijn dat ondergetekende en/of zijn team bij deelname aan de wedstrijd
tijdens het Boeruh Rock Festival volledig voor eigen rekening en risico rijdt en voor dat rijden en het
daarbij gebruikte materieel geheel zelf verantwoordelijk is en ervoor in te staan dat ondergetekende naar
behoren is verzekerd voor aansprakelijkheid jegens derden bij deelneming door ondergetekende en/of
diens team, al of niet met diens voertuig.
De wedstrijdreglementen te kennen en er voor in te staan dat hij en/of zijn team alsmede de gebruikte
voertuigen aan alle daarin vervatte voorschriften voldoen bij deelname aan de wedstrijd.
Uitdrukkelijk te erkennen dat deelname aan de wedstrijd tijdens het Boeruh rock festival bij niet
inachtneming van het hiervoor onder punt 3 gestelde, gevaar kan opleveren voor deelnemers en/of
overige aanwezigen alsmede hun eigendommen.
Dat vorenstaande toezeggingen zo ruim en veelomvattend als wettelijk mogelijk is dienen te worden
uitgelegd, waarbij deze voor het overige hun volledige geldigheid behouden indien enig onderdeel
daarvan niet bindend mocht blijken te zijn.
Geen bezwaar tegen publicatie van gemaakte beelden/foto’s alsmede persoonlijke gegevens zoals die
bij Imagine Dance Events bekend zijn.
Imagine Dance Events toestemming te geven voor ontvangen van het identiteitsbewijs/paspoort voor
controle van leeftijd.
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