Iesniegums adresēts biedrībai Siguldas Triāla klubs “Minimoto”, Reģ. Nr. 40008278228

Triāla treniņu anketa - iesniegums
Dalībnieka vārds, uzvārds ____________________________________ Personas kods ___________________________
Adrese ___________________________________________________________________________________________
Vecāku/ aizbildņu tālruņi: _____________________________________e-pasts:_________________________________
Apliecinu, ka esmu iepazinies(-usies) ar “Minimoto” triāla skolas Nolikumu un Iekšējās kārtības noteikumiem, kurus
apņemos godprātīgi ievērot. Ņemot vērā sporta veida ekstrēmo raksturu, piekrītu un ar savu parakstu (nepilngadīgajiem
audzēkņiem – vecāku parakstu) apstiprinu sekojošos punktus:
1. Risks un atbildība
Es pilnībā apzinos un aptveru bīstamību, kas saistīta ar nodarbošanos ar triālu neatkarīgi no tā, vai tas notiek
treniņbraucienu vai sacensību laikā. Es zinu un piekrītu, ka, iesaistoties šādās sporta nodarbībās vai sacensībās, var tikt
apdraudēta dzīvība un fiziskā drošība. Vēl jo vairāk, es zinu un piekrītu, ka iepriekš minētā bīstamība var apdraudēt
jebkuru, kurš atrodas sacensību vai treniņu teritorijā, un var ietvert vides apstākļus, tehnisko aprīkojumu, kā arī dabas un
cilvēku radītus šķēršļus. Es apzinos, ka zināmas kustības vai darbības ne vienmēr var paredzēt vai kontrolēt, un tātad no
tām nevar izvairīties vai tās novērst ar drošības pasākumiem. Ar savu parakstu uz šīs anketas apliecinu, ka atsakos no
jebkādu pretenziju izvirzīšanas trenerim vai citām nodarbību organizēšanā iesaistītām personām pēc iespējama nelaimes
gadījuma vai materiālo zaudējumu rašanās un necīnos par zaudējuma atgūšanu tiesas ceļā. Es uzņemos visu risku un
atbildību par radītajiem materiālajiem zaudējumiem vai veselības bojājumiem, kas dalībniekam varētu rasties nodarbību
laikā.
2. Drošība
Apņemos ievērot, ka dalībniekam treniņos obligāti jālieto aizsargķivere un vēlams motobraucēju ekipējums (cimdi, krekls
ar garām rokām, bikses ar pilnībā nosegtām kājām, stingriem un stabiliem apaviem, vēlams ceļu sargiem un elkoņa
sargiem), lai nodarbība varētu norisināties droši.
3. Publicitāte
Piekrītu, ka nodarbību laikā var tikt veikta filmēšana un fotografēšana no trenera vai tā pilnvarotu personu puses, kā arī
rezultātu publicēšana. Attēli var tikt izmantoti filmās, fotogrāfijās un audiovizuālajos ierakstos, kā arī var tikt publicēti
nodarbību, sacensību vietā un trenera vai citu tam pilnvaroto trešo pušu komunikācijas rīkos. Visas tiesības uz šādiem
materiāliem un tā izmantošanu pieder trenerim vai attiecīgi pilnvarotai trešajai personai, šādu materiālu treneris vai
attiecīgi pilnvarotā trešā persona var izmantot pēc saviem ieskatiem bez jebkādas atlīdzības vai kompensācijām.
Dalībniekiem, kuri ir nepilngadīgi (saskaņā ar Latvijas likumdošanu):
Ar šo apliecinu, ka es kā viens no šī dalībnieka vecākiem/aizbildnis, piekrītu, ka viņš/viņa ir uzņēmies saistības ievērot
ikvienu no iepriekš izklāstītajiem noteikumiem un nosacījumiem.
Vārds, uzvārds (drukā)-Vecāki/Aizbildnis

Datums

Radniecība

Vecāku/Aizbildņa paraksts

Vēlos, lai mans dēls/ meita kļūst par biedrības Siguldas Triāla kluba “Minimoto” (STK “Minimoto”) biedru un tādejādi
pārstāv STK “Minimoto” sacensībās (atzīmēt izvēlēto atbildi ar “X”):
JĀ PIEKRĪTU

NĒ NEPIEKRĪTU

Piedalīšanās triāla treniņos ir par maksu. Treniņu dalībniekiem tiek piedāvāts triāla elektromotocikls nomā. Maksas
noteikumi atrunāti Nolikumā.
Kaspars
Kuļikovs,
STK
”Minimoto”,
mob:
29874628,
mksigulda@gmail.com,
www.minimoto.lv
Facebook.com/SiguldasTrialaKlubs
Dokuments sastādīts divos eksemplāros un katram no tiem ir vienāds juridisks spēks. Viens eksemplārs glabājas pie
trenera un pie dalībnieka vai viņa vecākiem.

