Załącznik nr 1
Oświadczenie kierowcy/pasażera
ZWOLNIENIE, ZABEZPIECZENIE I ZRZECZENIE SIĘ
Uczestnictwo w charakterze kierowcy/pasażera
Decydując się na uczestnictwo w charakterze kierowcy/pasażera podczas jazd
samochodowych/motocyklowych w dniu ..........................roku na terenie obiektu Autodrom Jastrząb – stanowiącego własność MICHALCZEWSKI Spółka z
ograniczoną odpowiedzialnością, ul. KS. Andrzeja Łukasika 5, 26-600 Radom,
Krajowym Rejestrze Sądowym prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m.st.
Warszawy, XIV Wydział Gospodarczy, za nr KRS 0000560515, REGON: 361660219,
NIP: 9482603812, o kapitale zakładowym 10 000 000,- zł,
potwierdzam niniejszym, iż:
 mam skończone 18 lat i według swojej wiedzy jestem w odpowiedniej
kondycji fizycznej i psychicznej, aby uczestniczyć w zajęciach jako
kierowca/pasażer, a także zapoznałem(am) się z regulaminem Michalczewski
Sp. z o.o. Autodromu Jastrząb i akceptuję jego treść.
 jestem w pełni świadomy(a) ryzyka i zagrożeń mojego uczestnictwa jako
kierowcy/pasażera i że uczestniczę jako kierowca/pasażer wyłącznie na
własną odpowiedzialność.
 uczestniczę w jazdach w roli kierowcy, nie będąc pod wpływem alkoholu ani
żadnych innych substancji psychoaktywnych lub mogących wpłynąć na
bezpieczeństwo prowadzenia pojazdu.
W związku z powyższym, oświadczam, że nie będę występować do firmy
Michalczewski Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (REGON: 361660219),
sponsorów, afiliowanych jednostek, jak również dyrektorów, członków zarządu,
zatrudnionych pracowników, inżynierów, przedstawicieli, zleceniobiorców oraz
agentów któregokolwiek z wyżej wymienionych, (,,Strony Zabezpieczone") z
jakimikolwiek roszczeniami (żądaniami) – w związku z moim korzystaniem z Toru.
Niniejsze zobowiązanie dotyczy roszczeń które mogę wysuwać ja lub jakakolwiek
inna osoba – w tym po mojej śmierci - lub w wypadku odniesienia przeze mnie
obrażeń (łącznie z szokiem nerwowym) lub jakiejkolwiek innej osoby oraz wszelkich
strat lub szkód mienia powstałych w jakikolwiek sposób, wynikających
bezpośrednio lub pośrednio z mojego udziału lub w związku z moim udziałem jako
kierowcy/pasażera w samochodzie/na motocyklu podczas jazdy opisanej w
niniejszym dokumencie. W przypadku konsumenta, powyższe oświadczenie nie
ogranicza praw wynikających z uchybień w wykonaniu umowy ze strony
Michalczewski Sp. z o.o..
Przyjmuję do wiadomości, iż moja akceptacja udziału jako kierowcy/pasażera,
opisanego w niniejszym dokumencie, odnosi się tylko do daty wskazanej na wstępie
(powyżej).

W zamian za umożliwienie mi udziału w jazdach, upoważniam niniejszym
Michalczewski Sp. z o.o. do wykorzystania mojego wizerunku, w tym w
szczególności fotografii, obrazów wizualnych, nagrań dźwiękowych i/lub
wywiadów z moim udziałem - w jakikolwiek sposób i w dowolnym terminie.
Niniejsza zgoda nie jest związana z obowiązkiem zapłaty na moją rzecz
jakichkolwiek kwot. (W przypadku, gdy kierowcą jest osoba poniżej 18 roku życia, do
udziału w jazdach wymagana jest pisemna zgoda przedstawiciela ustawowego.)
Data: _____________________
IMIĘ I NAZWISKO: ________________________

