
Miejscowość:………….….dnia ….............………. 

 

 

Oświadczenie Nr ....... 20…….r. 

Ja niżej podpisany/a ...........................................................................................................…. 

Zamieszkały/a ....................................................................................................................…. 

PESEL..................................................................................................................................… 

Tel. kontaktowy........................................................................................................................ 

marka i model pojazdu............................................................................................................. 

nr.rej lub znaki szczególne (nr.startowy,napisy itp.) ............................................................… 

  

 Oświadczam, że uczestniczę w zajęciach (jazdy, szkolenia, treningi itp.) organizowanych przez 

Moto-Sekcję i wjeżdżam na " tor " , który jest terenem prywatnym lub inny obiekt na którym 

prowadzone są zajęcia tylko i wyłącznie na własną odpowiedzialność. Mam świadomość zagrożeń 

panujących na danym obiekcie i w związku z tym nie będę rościł/a żadnych pretensji finansowych, 

moralnych ani wkraczał/a na drogę prawną w stosunku do organizatorów, prowadzących i 

właściciela toru lub innego obiektu, na którym uczestniczę w zajęciach prowadzonych przez Klub 

Moto-Sekcja. Zobowiązuje się do stosowania - przestrzegania zasad obowiązujących podczas zajęć 

( między innymi zabrania się przebywania na terenie gdzie prowadzone są zajęcia pod wpływem 

alkoholu lub innych środków odurzających, uczestnik zajęć odpowiada za osoby mu towarzyszące i 

ich zachowanie ) na torze lub innym obiekcie i sygnałów pokazywanych lub wydawanych przez 

osoby uprawnione. Niestosowanie się do w/w zasad,uczestnika lub osób mu towarzyszących będzie 

skutkowało usunięciem z terenu zajęć. 

Nie mam przeciwskazań lekarskich do jazdy i kierowania motocyklem. 

Oświadczam, że nie mam aktywnego zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych. 

Kogo powiadomić w razie wypadku: 

Tel. kontaktowy.................................................. 

Imię i nazwisko...........................................…... 

Podstawowe zasady bezpieczeństwa: 

• –  Wszystkie manewry wyprzedzania wykonywane są na własną odpowiedzialność 

• –  Pierwszeństwo ma osoba wyprzedzana i ona dyktuje tor jazdy 

 

UWAGA! Znam regulamin i zasady panujące podczas "zajęć" organizowanych przez Moto Sekcję i zobowiązuje się do ich 

przestrzegania. 

Wyrażam/nie wyrażam zgodę/y na przetwarzanie swoich danych osobowych przez Klub Moto- Sekcja w celach statystycznych i 

marketingowych,zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997r.(Dz.U.z 2002 roku Nr 101,poz 926 z późn.zm.) 

Udzielam Stowarzyszeniu Moto Sekcja z siedzibą w Lublinie (20-356) ul. Długa 63, NIP: 9462587547 (i wszelkim jego następcom 

prawnym) nieodwołalnej i nieodpłatnej zgody na korzystanie z mojego wizerunku utrwalonego w związku z moim uczestnictwem w 

szkoleniach organizowanych przez Stowarzyszenie Moto Sekcja bez konieczności każdorazowego ich zatwierdzania. Zgoda 

obejmuje wykorzystanie, utrwalanie, obróbkę i powielanie wykonanych zdjęć za pośrednictwem dowolnego medium wyłącznie w 

celu zgodnym z prowadzoną przez Stowarzyszenie Moto Sekcja działalnością gospodarczą, w tym w szczególności z działalnością 

związaną z promocją organizowanych szkoleń. 

Oświadczam, że jestem pełnoletni/a i nieograniczony/a w zdolności do czynności prawnych oraz że zapoznałem się z powyższą 

treścią i w pełni ją rozumiem. 

                 

          ................................................. 

                          (czytelny podpis) 


