Lange Kardikeskuse kliendi nõusoleku vorm
Olen tulnud MTÜ Tartu Motokrossiklubi haldusalas olevasse Lange Motokeskusesse omal soovil ja vabatahtlikult.
Minu oskused ning tervislik seisund võimaldavad mul ohutult kasutada MTÜ Tartu Motokrossiklubi poolt pakutavaid
rendikarte.
Ma ei ole alkoholijoobes ega narkootilise või psühhotroopse toimega aine mõju all ning ei tarvita nimetatud aineid enne
rajale sõitma minekut; ma ei ole üleväsinud ega haigusnähtude mõju all.
MTÜ Tartu Motokrossiklubi instruktor on mind instrueerinud kardi kasutamisest ja teavitanud selle kasutamise eripäradest,
ohutustehnikast, sõiduga kaasnevatest riskidest ning võimalikest tagajärgedest. Olen instruktori poolt räägitut kuulanud
tähelepanelikult ja saanud sellest aru.
Mõistan, et kardi kasutamine ja kardirajal või selle territooriumil viibimine omab endas riske. Vastutan täielikult minu
kasutusse antud kardi ja selle varustuse eest, kasutan neid heaperemehelikult ja hoolsalt ning kohustun need kokkulepitud ajal
tagastama samasuguses seisundis.
Võtan enda kanda kõik kardi kasutamise ning võistlusrajal sõitmise või Lange Motokeskuses viibimisega kaasnevad riskid ja
avarii või muu juhtumi korral ei esita MTÜ Tartu Motokrossiklubi või tema töötajate vastu varalise ja mittevaralise kahju
hüvitamise nõudeid. Kui minu tegevuse või tegevusetuse tõttu kaasneb kahju kartidele või Lange Motokeskusele, siis
kohustun hüvitama MTÜ Tartu Motokrossiklubile kogu kahju.
Kui minu tegevuse või oskamatuse tõttu kaasneb kahju kolmandatele isikutele, siis hüvitan kõik kahjud kolmandatele
isikutele vastavalt nende poolt esitatud nõuete kalkulatsioonile. Kui minu ja kolmandate isikute vahel tõusetub vaidlus, ei ole
mitte mingil juhul MTÜ Tartu Motokrossiklubi või tema töötajad kahju hüvitamist puudutavate vaidluste osapool, samuti ei
nõua ma nende kaasamist menetlusse.
Võtan teadmiseks, et kartide tehnilised rikked, mis ei ole tingitud minu süüst ja on tekkinud minust mitteolenevatel põhjustel
ei kuulu minu poolt hüvitamisele.
Olen vähemalt 18-aastane ning teo- ja otsusevõimeline. Olen tutvunud käesoleva deklaratsiooni sisuga ning saanud sellest
aru. Olen teadlik, et käesoleva deklaratsiooni allkirjastamine omab juriidilist jõudu ning sellest tulenevad minule kohustused
ja võimalikud nõuded. Juhul, kui deklaratsiooni, MTÜ Tartu Motokrossiklubi töötaja instruktaaži või muude asjakohaste
nõuete täitmine minu poolt ei ole võimalik, lõpetan koheselt kardisõidu ning arvestan asjaoluga, et mistahes kardisõiduga
seonduvad kulud ei kuulu hüvitamisele.
Alaealise sõitja eest võtab vastutuse lapsevanem või eestkostja, kes allkirjastab deklaratsiooni. Lapsevanem või eestkostja on
kohustatud lisaks deklaratsiooniga tutvumisele osalema MTÜ Tartu Motokrossiklubi töötaja korraldatud instruktaažil ning
vajadusel saadud juhiseid täiendavalt selgitama alaealisele sõitjale. Kui alaealisel ei ole kaasas vastutavat isikut, saab ta
rajale üksnes lapsevanema eelneval kirjalikul loal. Kindlasti peab loal olema ära märgitud lapse kodune aadress ja
lapsevanema kontakttelefon.
Olen nõus enda andmete töötlemisega ja enda nime (soovi korral hüüdnime) avaldamisega kardisõitmise aegade edetabelis
Lange Motokeskuses*.
Kliendi nimi: ___________________________

Lapsevanema nimi: ____________________________

Isikukood: _____________________________

Lapsevanema allkiri: ___________________________

Kuupäev: ______________________________

Kuupäev: ____________________________________

E-post: ________________________________ (vajame e-posti aadressi teiega ühenduse võtmiseks )
Kliendi allkiri: __________________________

*Lange Motokeskus töötleb klientie animeii vaii selleks ete nähtui eesmärgil ning ei avalia neii kolmaniatele

osapooltele, nagu näeb ete „Euroopa Parlamenii ja nõukogu määrus (EL) 2016/679, 27. aprill 2016, füüsiliste isikute kaitse
kohta isikuanimete töötlemisel ja selliste animete vaba liikumise ning iirektivi 95/46/EÜ kehtetuks tunnistamise kohta
(isikuanimete kaitse ülimäärus)“.

