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INFORMATION, INSTRUKTION OG ANSVARSFRASKRIVELSE 

DELTAGELSE i SHAKE DOWN: 29.09.2022 

Event: ADAC Cimbern Rallye 2022  

Nedenfor nævnte passager bekræfter hermed udtrykkeligt frivilligt, at han eller hun vil deltage på eget ansvar og vel 

vidende, at det anvendte køretøj er et motorsportskøretøj, hvor passagererne udsættes for en usædvanlig høj grad af 

stress, f.eks. følgende:   

 Acceleration,  

 stød og vibrationer,  

 temperatur, støj og lugt.  

Passageren instrueres hermed udtrykkeligt om, at personer, der lider af følgende lidelser eller sygdomme, ikke bør 

udsætte sig for ovennævnte belastninger, f.eks.:  

 Sygdomme eller lidelser som i færdselslovens forstand udelukker deltagelse i almindelig trafik, hjerte- 

kredsløbsforstyrrelser, rekonvalescensfase efter hjerteanfald og slagtilfælde,  

 hjerterytmeforstyrrelser,  

 forstyrrelser af balance og hørelse,  

 lidelser og sygdomsmæssige forandringer i rygsøjlen,  

 diabetes med tendens til hypoglykæmi (for lavt blodsukker) og  

 tendens til angst og paniktilstande.  

I tilfælde af ubehag skal føreren straks informeres, og kørslen vil blive standset. 

Ovennævnte iagttaget giver passageren, i det omfang loven tillader det, med sin underskrift afkald på alle krav om 

erstatning for skader af enhver art, der opstår i forbindelse med denne kørsel, men dog ikke dem, der er baseret på 

forsætlig eller groft uagtsom handling eller undladelse. Dette gælder især for følgende mulige aktører:  

 udrykningsholdet, føreren, køretøjsfabrikanten, køretøjets ejer og bruger, 

 arrangøren, VG Cimbern Rallye, officials og ejerne af vejene,  

 myndigheder, tjenesteudbydere til løbet og alle andre personer, der er tilknyttet tilrettelæggelsen af  

                    arrangementet, 

 vejanlægsoperatøren, for så vidt skaden er forårsaget af arten af de veje, der skal anvendes ved  

                   arrangementet,  herunder tilbehør, 

 FIA, DMSB og dets medlemsorganisationer og deres funktionærer,  

 ADAC og dets regionale klubber  

 samt stedfortrædere og repræsentanter for alle ovennævnte personer, myndigheder og organisationer.  

Afståelsen gælder også på samme måde over for de øvrige deltagere, deres hjælpepersonale, ejere, brugere og 

fabrikanter af de øvrige køretøjer. Med min underskrift anerkender jeg oplysningerne såvel som arrangørens krav og 

har givet mine oplysninger sandfærdigt (i tilfælde af mindreåriges kræves underskrift fra forældre eller værge). 

  
Efternavn, fornavn 

fornavn, efternavn 
Geburtsort / Geburtstag Sted 

og fødselsdato: 

    

Sted, dato , dato Underskrift : 

Süderbrarup, 29.09.2022    

 


