Deltakererklæring
Ved å undertegne denne erklæringen bekrefter deltakeren følgende i forbindelse med arrangementet:
•

Deltakeren har gjort seg kjent medbestemmelsene i erklæringen og avtalen om bruk av isbanen og
akseptert dem gjennom sin underskrift. Dette inkludere blant annet regler om arrangementets formål,
tekniske krav til biler, førere, ansvarsfraskrivelser og adferden på isbanen. Deltakererklæringen er en
oppsummering av enkelte av reglene i avtalen.

•

Deltakeren innehar gyldig førerkort for personbil, eller trafikalt grunnkurs og kjører med veileder.

•

Deltakeren vil ikke – under kjørearrangementet – være påvirket av rusmidler eller legemidler.

•

Deltakeren vil utøve sikker adferd og overholde trafikkreglene, både som kjørende og gående.

•

Deltakeren vil bruke sikkerhetsbelte under all kjøring og ikke gjøre forbikjøring unntatt ved anmodning
fra instruktør eller bil som forbikjøres viser signal/står stille.

•

Sjåføren skal montere tauekrok før oppstart og selv koble av og på taueline ved behov for
taueassistanse.

•

Deltakeren benytter kun kjøretøy registrert for vanlig vegtrafikk med mindre skriftlig samtykke er gitt
av Isbanedrift AS i forkant. Skriftlig samtykke må medbringes på banen.

•

Kjøring på isbanen har en øvre støygrense på 82 dB(A) målt 10m fra kanten av banelegemet mandag til
fredag. Lørdag er tilsvarende grense 79 dB(A). Dette vil vanligvis bli oppfylt med standard eksosanlegg.

•

Kjøretøyet har ingen olje- eller bensinlekkasjer. Reparasjoner skal ikke gjøres på isbanen. Lekkasjer/søl
skal stoppes og det som har kommet på isen samles opp. Baneansvarlig kontaktes for assistanse.

•

På veien til og fra isbanen vil deltakeren overholde fartsgrensene.

•

Deltakerens bruk av isbanen skjer på egen risiko.

•

Isbanedrift AS fraskriver seg ethvert ansvar, herunder men ikke begrenset til, eksempelvis
personskader, død og materielle skader som en følge av deltakerens bruk av isbanen.

•

Deltakerener kjent med og har akseptert at han ikke kan fremme noe økonomisk krav mot Isbanedrift
AS som en følge av bruken avisbanen og at Isbanedrift AS ikke har noen forsikring som omfatter
deltakeren. Deltakeren kan heller ikke fremme krav mot Isbanedrift AS underleverandører.

•

Deltakeren erkjenner og aksepterer at arrangør og Isbanedrift AS – i tilfelle overtredelse av
bestemmelser og vilkår som er spesifisert i det foregående – har rett til å informere de ansvarlige
myndigheter om hans/hennes navn, også i den hensikt å beskytte arrangør, eiere og drivere sine
interesser.

•

I tilfelle overtredelse av en eller flere av de ovennevnte bestemmelsene, skal arrangør eller Isbanedrift
AS ha rett til å utelukke deltakeren og/eller bortvise deltakerens kjøretøy fra isbanen. I et slikt tilfelle
har deltakeren ikke rett til å fremsette krav mot arrangør, Isbanedrift AS eller eiere av isbanen og
hotellene.

Deltakeren bekrefter at han/hun har forstått språket og innholdet i denne erklæringen
Navn (blokkbokstaver)
Gateadresse
Postnummer og sted
Dato og signatur
Driver av Tisleifjorden isbane-Isbanedrift AS v/ Morten Gulbrandsen, 3560 Hemsedal
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