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اینجانب

با اطالع از کلیه شرایط ،مقررات و حوادث مربوو بوه مسوابقات و تمرینوات

اتومبیلرانی و داوري آن در هر شرایط زمانی و مكانی با امضاء ذیل متعهد و ملوزم موی شووم کوه تموامی
مقررات و قوانین جاري کشور و مقررات خاص تمرینات و مسابقات مختلف اتومبیلرانی جمهوري اسوالمی
ایران را حتی اگر شفاهی اعالم شده باشد رعایت کرده و خود را مكلف و مسئول عواقوب در قبوال عودم
رعایت قوانین بدانم .ضمناً موافقت می نمایم که در مقابل پذیرش از سوي باشگاه اتومبیلرانی یوزد جهوت
شرکت در تمرینات و مسابقات ،کلیه کارکنان ،عوامل برگزار کننده ،نماینودگان ،مسوتخدمین ،موالكین،
ساکنین و یا اشخاص ثالث دیگر را در قبال هرگونه دعاوي و هزینه و ادعاي خسوارت و رراموت و مووارد
مندرج در مواد  417الی  417قانون مجازات اسالمی که به واسطه حوادث منجر به صدمات بدنی یوا فووت
براي شخص خودم یا راننده یا راهنمایان یا همراهانم ،از هرگونه مسئولیت و جوابگوویی مبورا بووده و در
صورتی که خسارتی از اینجانب و یا راننده و یا همراهانم وارد شده باشد اعم از اینكوه بوه علوت رفلوت،
عدم توجه ،بی احتیاطی ،عدم رعایت اصول و یا عدم مهارت برگزار کننده و یا مسوئولین باشوگاه باشود
شخصاً مسئولیت آن را تقبل نموده و خسارات را جبران می نمایم .همچنین بر این موضوع واقوف هسوتم
که عضویت در باشگاه هیچ حقی برایم ایجاد نمی نمایود و باشوگاه محو اسوت بودون هویچ توضویحی
عضویت اینجانب را لغو و از ادامه فعالیت من جلوگیري نماید.
همچنین متعهد و ملتزم می گردم که جهت انجام تمرینات و مسابقات در روزهواي تعیوین شوده ،از در
منزل تا پیست اتومبیلرانی ،اتومبیل مسابقه اي را تنها با یدك کش حمل نموده و ح هیچگونه توردد در
شهر نداشته باشم در ریر اینصورت طب مقررات با من رفتار شود.
با آگاهی از شرایط فوق با عضویت و حضور
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مختلف موافقم.
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با در نظر گرفتن اظهارات فوق و اخذ گواهی ها و مدارك الزم با عضویت نامبرده در باشوگاه اتوومبیلرانی
یزد به مدت

موافقت می گردد.
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