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PANNONIA-RING
A Pannonia-Racing Kft. és Pannonia Motorsport Kft. használati feltételei
A versenypályát mindenki kizárólag saját felelősségére és kockázatára használhatja, az előírások feltétlen és maradéktalan
betartása mellett. A résztvevő(k) felelős(ek) minden olyan kárért, amit ő(k) vagy az ő járműve(ik) okozott(tak) akár saját, akár
más járműben, akár saját személyükben vagy vagyonukban, akár más személyében vagy vagyonában, mind a versenypályán,
mind pedig a boxban. A résztvevő(k) tudomásul veszi(k), hogy a Pannonia-Racing Kft.-t és a Pannonia Motorsport Kft.-t
semminemű kártérítési felelősség nem terheli, sem a versenybalesetek miatt bekövetkező, sem a pálya helytelen használata miatt
történő, sem a jelzőzászlók figyelmen kívül hagyása miatt bekövetkező károkért ill. azon károkért sem, amelyek a nem
megfelelő viselkedés, emberi mulasztás vagy a járművek nem megfelelő műszaki állapotából keletkeznek.
Motorkerékpárral a versenypályát csak és kizárólag bukósisakban és teljes motoros bőrruhában lehet használni. Autóval való
igénybevétel esetén a használat feltétele a bukósisak viselése, biztonsági öv bekapcsolása és a jármű összes ablakának felhúzása.
A versenypályára csak kifogástalan műszaki állapotban lévő járművel lehet rámenni. Egy jármű műszakilag kifogástalan állapota
alatt értendő: működőképes fékberendezés, kifogástalan gumik, a versenypálya mindenkori zaj- és hangelőírásainak megfelelő
kipufogórendszer, az általános műszaki állapotnak működőképességet és üzembiztonságot kell biztosítania.
A Pannonia-Racing Kft. és a Pannonia Motorsport Kft fenntartja magának a jogot, hogy a műszakilag kifogásolható járműveket
biztonsági okokból nem engedi fel a pályára ill. kizárja a pályáról. A résztvevő kinyilvánítja, hogy ismeri, és figyelembe veszi az
általános érvényes (FIM és FIA) zászlójeleket és annak megfelelő magatartási szabályokat. Azonnali kizáráshoz vagy kártérítési
igény támasztásához vezet a zászlójelzés figyelmen kívül hagyása vagy a pályán történő nem megfelelő viselkedés ill. a
Pannonia-Racing Kft. vagy Pannonia Motorsport Kft. szakszemélyzetének utasításainak figyelmen kívül hagyása.
Lemondó nyilatkozat
A Használó kötelezi magát arra, hogy minden, a használattal összefüggő és az alapján keletkezett kár és/vagy balesetből
következő kártérítési vagy fájdalomdíj-igényéről lemond a Pannonia-Racing Kft.-vel és a Pannonia Motorsport Kft szemben is.
Ez a lemondás saját, önkéntes, szabad akarat- elhatározáson alapul és saját kockázatra történik. A Használó nyomatékosan és
korlátozás nélkül kinyilvánítja, hogy érvényes és korlátlan jogosítvánnyal rendelkezik. Kötelezi magát, hogy csak olyan
járműveket üzemeltet vagy vezet, amelyek a jogosítványosztály törvényes előírásainak megfelelnek.
Fent nevezett személy aláírásommal igazolom, hogy a fentiekben leírt részvételi feltételeket és lemondó nyilatkozatot
elolvastam, megértettem és teljes tartalmát tudomásul vettem, valamint korlátlanul egyetértek minden leírt ponttal, azt mint
akaratommal mindenben egyezőt, helybenhagyólag aláírom, és egyben ezennel lemondok mind a részvételi feltételeknek, mind
pedig a lemondó nyilatkozatnak bármilyen jogcímen, bármikor, bármilyen fórum előtt történő megtámadásáról.
A pályahasználat során a Race Control pillanatfelvételei a www.pannonia-ring.com weboldalon is láthatóak. Az adatkezelési
tájékoztatót elolvastam és elfogadom.
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Fent nevezett személyek büntetőjogi felelősségünk tudatában aláírásunkkal is igazoljuk, hogy az érvényes kormányrendeletnek
megfelelően a sportlétesítménybe történő beléptetés feltételeit teljesítettük, versenyszerű sportoló vagy sportszakemberi
minőségünket hitelesen igazoltuk vagy koronavírus ellen védett személynek minősülünk, amit hitelt érdemlően igazoltunk!
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