Inschrijfformulier/eigen-risicoverklaring
voor deelname aan Autorodeo Rouveen 2019

In te vullen door organisatie
Startnummer

Klasse (mini/licht/zwaar)

Instructies
Je kunt je aanmelden als deelnemer door dit formulier volledig ingevuld en ondertekend in te leveren bij de organisatie (tijdens
de inschrijfavond).
Hier laat je ook je rijbewijs zien en betaal je het inschrijfgeld (€15 voor Rouveners en €20 voor niet-Rouveners).
Inwoners van Rouveen dienen lid te zijn van de Oranjevereniging (kosten €7 per jaar). Als je dit nog niet bent, krijg je van de
organisatie een machtigingsformulier.
Je krijgt een boekje mee met de reglementen, huisregels en je startnummer.
Als er te veel inschrijvingen zijn, zullen er deelnemers uitgeloot worden onder de inschrijvingen van buiten Rouveen. Deze
personen zullen dus bij de inschrijving moeten wachten totdat bekend is of je wel of niet mee mag doen. Als je uitgeloot bent,
krijg je uiteraard je startgeld terug.

In te vullen door deelnemer
Persoonlijke gegevens deelnemer
Voor- en achternaam

Telefoonnummer

Adres

E-mailadres

Postcode en woonplaats

Rijbewijsnummer

Geboortedatum

evt. voorkeur startnummer (1 tot 999)

Gegevens deelnemende auto
Merk

Bouwjaar/subtype (bij o.a. BMW)

Type

Cilinderinhoud

Eigen-risicoverklaring
Het bestuur van de Oranjevereniging Rouveen heeft een reglement opgesteld om zoveel mogelijk de veiligheid van de rijders
te garanderen. Ook hebben we een aantal huisregels. Aan deze twee reglementen dient iedere deelnemer zich te houden. Ze
zijn te vinden op onze website: www.oranjeverenigingrouveen.nl en ze staan ook in het boekje dat je bij de inschrijving mee
krijgt. Deelname aan de autorodeo is echter geheel voor eigen risico.
Hierbij tekent de deelnemer voor het volgende:
•

de deelnemer kent het Reglement Autorodeo Rouveen 2019 en onze Huisregels en houdt zich hier aan;

•

de deelnemer is tijdens de autorodeo minimaal 18 jaar en in het bezit van een geldig rijbewijs;

•

alleen de ingeschreven en ondertekenende deelnemer doet mee aan de autorodeo;

•

deelname aan de autorodeo is geheel voor eigen risico.

Plaats

Datum

Handtekening

