Inschrijvingsformulier 2020
Voornaam:

Naam:

Racenaam:

Geboortedatum:

Adres:

Postcode en plaats:

Telefoonnummer:

E-mailadres:
Lidkaartnummer
Extreme Kart:

ID-kaartnummer: 
Kledijmaat:

XS – S – M – L – XL –
(omcirkel uw keuze)

Andere:

Gewicht:

Handtekening en datum,
1
voorafgegaan door gelezen en goedgekeurd
Voorbehouden voor
administratie Apex Kart Club
Datum betaling lidgeld:

Indien minderjarig lid,
handtekening ouder / voogd en datum,
2
voorafgegaan door gelezen en goedgekeurd

Nummer boeking
20__ / in /_________________
Lidnummer:
T-shirt afgeleverd:

1

Dit formulier dient voor deelname ingevuld te worden. Bij inschrijving geeft u automatisch aan akkoord te
gaan met ons huishoudelijk en sportief reglement en geeft u toestemming tot verwerking en bewaring van
bovenvermelde gegevens. Inzage kan op eenvoudige aanvraag verkregen worden.
De inschrijving is pas voltooid na het betalen van het jaarlijkse lidgeld van €30 ofwel via overschrijving op
rekening BE19 7340 4044 9312 ofwel contant bij inschrijving en is geldig tot 31 december 2020.
2

Indien het kandidaat-lid minderjarig is dient één van de ouders of een voogd het inschrijvingsformulier mee te
ondertekenen voor akkoord.
Aandacht! Gelieve de ommezijde te ondertekenen en de belangrijke informatie omtrent
deelname aan onze activiteiten na te lezen!
Bij ondertekening van dit document doet u tevens afstand van verhaal en gaat u automatisch
akkoord met ons huishoudelijk en sportief reglement!
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DE ONDERGETEKENDE VERKLAART:
Door het bijwonen van en deelnemen aan dit of enig ander evenement georganiseerd door Apex Kart Club v.z.w, erken
en verklaar ik dit te doen geheel op eigen risico. Ik verklaar bij deze, in eigen naam en in naam van elke van mijn
gezinsleden en erfgenamen, onvoorwaardelijk en definitief af te zien van elke vorm van claim en recht tot
schadeloosstelling ten aanzien van Apex Kart Club v.z.w. ter compensatie van mogelijk geleden materiële schade of
lichamelijke letsels, incl. overlijden, ongeacht of deze het gevolg is en zijn van eigen schuld, fout, onoordeelkundig
handelen of nalatigheid. Deze vrijwaring geldt zowel ten aanzien van Apex Kart Club v.z.w. als voor elke van de
hieronder vermelde partijen welke mogelijks zijn betrokken, rechtstreeks of onrechtstreeks:

Apex Kart Club v.z.w., zijn bestuurders, vrijwilligers, medewerkers, personeel, onderaannemers, consultants,
vertegenwoordigers of hosts /hostessen;

De instructeurs;

Elk bedrijf of organisatie verbonden aan dit evenement;

De eigenaars, de uitbaters en personeel van het circuit;

Elke andere piloot welke aan deze wedstrijden deelneemt;

Elke genodigde aanwezig op het evenement.
Ik ben er mij van bewust en aanvaard dat tijdens circuit evenementen georganiseerd door Apex Kart Club v.z.w.,
ongeacht of ik deelneem met een eigen, een geleend of een gehuurd voertuig, ik dit volledig doe op eigen risico. Ik
verklaar ten aanzien van Apex Kart Club v.z.w. en elke hierboven vermelde partij, onvoorwaardelijk en
definitief af te zien van elke mogelijke vorm van schadeloosstelling ter vergoeding van schade of gedeeltelijk tot zelfs
totaal verlies van het voertuig waarmee ik aan dit evenement deelneem. Ik verklaar er mij van bewust te zijn dat
ongevallen bij rijden op circuit niet worden gedekt door de standaard ongevallenverzekering.

VRIJWARING
Ik verklaar mij akkoord met de hierboven vermelde voorwaarden. Ik verbind mij ertoe Apex Kart Club v.z.w. en de
hierboven opgesomde organisaties en personen te vrijwaren van elke vorm van schadeloosstelling ter compensatie van
geleden schade en letsels voortvloeiend uit mijn deelname aan de wedstrijden, deze overeenkomst en de voorwaarden
ervan.
Ik verbind mij ertoe, ik ben akkoord met en ik aanvaard volgende richtlijnen :
1. Het op elk moment tijdens de wedstrijden volgen van de instructies en richtlijnen gegeven door de
organisatoren, instructeurs en baancommissarissen; deze laatsten hebben het recht en de mogelijkheid om mij
uit te sluiten van het verdere verloop van 1 of meerdere wedstrijden en zelfs 1 of meerdere seizoenen, mocht
ik mij roekeloos en gevaarlijk gedragen met het door mij bestuurde voertuig op het circuit;
2. Racehelm – Ik begrijp dat een gesloten veiligheidshelm ten allen tijde gedragen moet worden;
3. Aansprakelijk te zijn voor de eventuele schade die ik zou veroorzaken aan de infrastructuren en in het
bijzonder aan huurkarts of de vangrails;
4. Ik verklaar in eer en geweten niet te lijden aan hemofilie, ik geen geschiedenis heb van of lijd aan epilepsie,
kleurenblindheid, of elke andere mogelijke ziekte welke er toe kan bijdragen dat ik beperkt zou kunnen zijn of
zijn in het onderscheiden van kleuren en kleurenvlaggen. Ik bevestig verder niet te lijden aan enig mogelijke
ziekte alsook geen medicatie, geestesverrijkende of verdovende middelen in te nemen welke mijn
mogelijkheden tot een veilige deelname aan deze wedstrijden negatief zou kunnen beïnvloeden.
5. Ik ben ervan bewust en aanvaard het feit dat Apex Kart Club v.z.w. geen enkele verantwoordelijkheid kan en
zal dragen voor het mogelijk verlies, diefstal of beschadiging van goederen – voertuigen en andere goederen welke ik meebreng naar de wedstrijden.

PRIVACYVERKLARING
1.

Ik verklaar ervan op de hoogte te zijn en geef mijn toestemming dat mijn persoonlijke gegevens, vermeld op dit
formulier, verwerkt en gedurende 7 jaar bewaard worden door Apex Kart Club v.z.w. en dat mijn naam,
leeftijdscategorie, resultaten, punten en statistieken op hun website, via sociale media en wedstrijdverslagen
gepubliceerd zullen worden.
2. Ik geef Apex Kart Club v.z.w. toestemming om foto’s en videobeelden te nemen en die te publiceren via hun
website en sociale media en / of te gebruiken op flyers, affiches, nieuwsbrieven, sponsordossiers, …
3. Ik geef Apex Kart Club v.z.w. wel / geen (schrappen wat niet past) toelating om mijn gegevens te gebruiken
voor commerciële doeleinden.
4. Ik geef Apex Kart Club v.z.w. wel / geen (schrappen wat niet past) toelating om mij te contacteren i.v.m.
wedstrijden, nieuwsbrieven, evenementen en eventuele sancties.
Handtekening van de deelnemer of indien het om een minderjarige piloot gaat, een ouder of voogd, die verklaart
de voorwaarden en reglementen te hebben gelezen en zich er akkoord mee verklaart:
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