VASTUUVAPAUTUSSITOUMUS



Minä, ___________________________________________  ________________________ totean ja 
	SUKUNIMI JA ETUNIMET		 HENKILÖTUNNUS


Minä, ___________________________________________  ________________________ totean ja 
	SUKUNIMI JA ETUNIMET		 HENKILÖTUNNUS


Minä, ___________________________________________  ________________________ totean ja 
	SUKUNIMI JA ETUNIMET		 HENKILÖTUNNUS


Minä, ___________________________________________  ________________________ totean ja 
	SUKUNIMI JA ETUNIMET		 HENKILÖTUNNUS


Minä, ___________________________________________  ________________________ totean ja 
	SUKUNIMI JA ETUNIMET		 HENKILÖTUNNUS


(________________________________________________)
	JOUKKUEEN NIMI

vakuutan seuraavaa sekä sitoudun seuraaviin ehtoihin:

Olen vapaaehtoisesti ilmoittautunut 

Pvm____.____.________ 

Kilpailu:_________________________________________

järjestettävään ruohonleikkureiden  kestävyysajokilpailuun/ -tapahtumaan (jäljempänä ”Kilpailu”) sekä ilmaissut halukkuuteni toimia Kilpailussa yllä todetun joukkueen kuljettajana ja/tai lippumiehenä.

Nimenomaisesti ja vapaaehtoisesti totean: 

	tutustuneeni huolellisesti Kilpailun järjestäjän antamiin ohjeisiin, turvamääräyksiin ja muuhun Kilpailua koskevaan aineistoon ja ohjeistukseen;


	olevani tietoinen ruohonleikkurilla ajamiseen mahdollisesti liittyvistä yleisistä vaaroista ja riskeistä sekä tiedostavani sen seikan, että Kilpailuun osallistuminen kuljettajana aikaansaa tietynasteisen loukkaantumisen vaaran;


	ymmärtäväni, että Kilpailuun osallistuminen kuljettajana ja/tai lippumiehenä/toimitsijana edellyttää huolellisuutta sekä annettujen turvamääräysten ja –ohjeiden tarkkaa noudattamista;


	tiedostavani sen seikan, että huolellisista valmisteluista, turvaohjeista ja muista vastaavista toimenpiteistä riippumatta Kilpailun järjestäjä ei voi poistaa yllä todettuja Kilpailuun liittyviä riskejä (etenkään kuljettajana osallistumisen osalta);


	ymmärtäväni, ettei tavanomainen henki-, tapaturma- tai muu vastaava henkilökohtainen vakuutukseni välttämättä kata Kilpailuun osallistumisen yhteydessä mahdollisesti syntyviä esine-, henkilö- tai muita vahinkoja; ja


	osallistuvani Kilpailuun kuljettajana ja/tai lippumiehenä/toimitsijana huolellisen harkinnan tuloksena ja täysin omasta vapaasta tahdostani.


Yllä todettujen seikkojen perusteella sitoudun nimenomaisesti:

	huolehtimaan siitä, että mikäli olen estynyt osallistumaan Kilpailuun kuljettajana tai mistä tahansa muusta syystä, joku muu osallistuu Kilpailuun sijastani yllä todetun joukkueen kuljettajana, ilmoitan asiasta Kilpailun järjestäjälle ja lisäksi ilmoitan sijastani Kilpailuun (kuljettajana) osallistuvalle henkilölle hänen velvollisuudestaan allekirjoittaa tämän asiakirjan sisältämä vastuuvapaussitoumus.




	Etu- ja jälkikäteisesti luopumaan kaikista mahdollisista vaatimuksista (kuten esimerkiksi vahingonkorvauskanteista tai muista vastaavista toimista) järjestäjiä, sen työntekijöitä tai tapahtuma paikan omistajaa kohtaan Kilpailuun perustuen tai siihen liittyen.


	Korvaamaan Järjestäjille sille kolmannen tahojen kärsimien vahinkojen perusteella tai tällaisia vahinkoja koskevien vaatimusten perusteella mahdollisesti syntyvät vahingot ja/tai kulut sikäli kuin em. vahingot ja/tai kulut ovat aiheutuneet joko suoraan tai välillisesti osallistumisestani Kilpailuun yllä todetun joukkueen kuljettajana. 















_______________________________	_______________________________
	AIKA JA PAIKKA		ALLEKIRJOITUS


_______________________________	_______________________________
	AIKA JA PAIKKA		ALLEKIRJOITUS


_______________________________	_______________________________
	AIKA JA PAIKKA		ALLEKIRJOITUS


_______________________________	_______________________________
	AIKA JA PAIKKA		ALLEKIRJOITUS


_______________________________	_______________________________
	AIKA JA PAIKKA		ALLEKIRJOITUS


Mikäli kuljettaja on allekirjoitushetkellä alle 18-vuotias, tarvitaan myös huoltajan allekirjoitus


_______________________________	_______________________________
	AIKA JA PAIKKA		HUOLTAJAN ALLEKIRJOITUS



TODISTAVAT:


_______________________________	_______________________________
			

