Kundenr.:

ANSØGNING TIL DRIVER LICENS
®
Af forsikringsmæssige grunde skal personer, der besøger RACEHALL første gang, anføre deres personlige oplysninger.
De får derefter udstedt et personligt kørekort, som skal medbringes, hver gang de besøger RACEHALL.
Kørekortet er gratis, når det udstedes første gang.

FARE:
• Motordelene bliver meget varme. Undlad derfor at røre ved dem eller læne dig ind over motoren, når du stiger ind i eller ud af gokarten.
G-PÅVIRKNING:
• Utilpashed, kan forekomme. (Typisk for personer, som ikke tåler rutchebaner mm.)
• Opstår der svimmelhed og kvalme - KØR I PIT OMGÅENDE!
• Kaster du op i én af vores styrthjelme, koster dette 500,00 inkl. moms. Styrthjelmen er nu din, til evig eje og minde.
STYRTHJELM OG SIKKERHEDSSELE:
• Disse skal altid bruges og skal altid være spændt korrekt under ethvert løb.
HJELMHUE:
• Af hygiejnemæssige grunde skal du altid bære en hjelmhue ved brug af vores udlåns styrthjelme.
TØJ:
Bær altid tætsiddende tøj. Tørklæder, slips og bælter mv. skal fastgøres sikkert.
HÅR:
• Langt hår skal altid bindes op under hjelmhue og styrthjelm.
REGLER:
• Hvis du kører uagtsomt eller hensynsløst, samt ikke retter dig efter enhver anvisning fra Racehalls medarbejdere eller repræsentanter,
mister du retten til at fortsætte kørslen.
• Rygning, glas og flasker er ikke tilladt hverken på banen eller i pitten.
• Gokartbanens underlag og karakter, ændres ofte afhængigt af vejret. Du skal derfor køre langsomt i de første omgange for at blive fortrolig
med gokarts og bane.
• Hvis du ikke møder frem i pitten rettidigt, mister du retten til din tur!

ANSVARSFRASKRIVELSE
• Ved at underskrive denne erklæring, accepterer jeg at brugen af RACEHALL, og de tilhørende gokarts sker på mit eget ansvar.
• Ansvarsfraskrivelsen gælder for alle mine ejendele, herunder især tøj og værdier efterladt i omklædningrum,
samt ting mistet/glemt i gokarten eller på banen.
• RACEHALL hæfter ikke for person- eller tingsskade, som jeg eller tredjemand måtte forvolde i forbindelse med brugen af de lejede gokarts,
samt skader jeg måtte lide som følge af andre kørere, eller som jeg måtte forvolde på tredjemand.
• Jeg accepterer, at RACEHALL fritages for alle hæftelser i forbindelse med erstatningskrav, der måtte blive fremsat af tilskadekomnede personer,
som jeg har ansvaret for i forbindelse med brugen af RACEHALL og de tilhørende gokarts.
• Jeg accepterer, at jeg ikke kan søge regres mod RACEHALL i henhold til de gældende regresregler, for de erstatningskrav,
der måtte blive gjort gældende mod mig.
• Ovenstående ansvarsfraskrivelse gælder ikke for skader, der måtte opstå som følge af groft uagtsomme eller forsætlige handlinger,
der udføres af RACEHALL eller dets ansatte og repræsentanter.
• For hver hændelse hæfter RACEHALL kun med et beløb op til den anførte forsikringssum.
• Gokartkørsel kræver høj koncentration, fysisk styrke og god opførsel. Jeg erklærer derfor, at jeg er i god fysisk tilstand,
og at jeg ikke er påvirket at alkohol, stoffer eller medicin, der kan gøre mig uegnet til at køre gokart. Det understreges,
at personer med hjerteproblemer eller forhøjet blodtryk, gravide og personer med rygskader er i farezonen og må derfor ikke køre hos RACEHALL.
• Jeg vil følge alle anvisninger, som medarbejderne eller repræsentanterne for RACEHALL opstiller for mig.
• Jeg hæfter selv for skader på gokarten og RACEHALL’S øvrige udstyr, såfremt jeg agerer groft uagtsomt, udøver hærværk eller tilsidesætter
de anvisninger, som medarbejderne eller repræsentanterne for RACEHALL opstiller for mig.
• RACEHALL har min tilladelse til at gemme og internt behandle mine personlige oplysninger.
• Jeg acceptere at modtage nyhedsmail/sms, informationer om events samt invitationer til specielle arrangementer fra RACEHALL.
Sæt kryds, hvis du ikke ønsker at modtage nogle former for informationer fra RACEHALL.

Klip ikke ansøgningen over!
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