VICTORY CLUB
KINDEROMLOOP OUDERVERBINTENIS
V2011

NAAM VAN DE OUDER

VOORNAAM

DATUM :…… /……. / ........

RUGNUMMER

PLAATS: …………………………………………..

q Ik ben correct ingeschreven voor de meeting van heden.
q Ik ben de vader/de moeder van een kind dat we nst te rijden op de kinderomloop.
NAAM en VOORNAAM van het KIND :
q Ik ben geïnformeerd van het feit dat geen enkele verzekering burgerlijke
verantwoordelijkheid mijn kind dekt en dat ik zodoende de enige verantwoordelijke ben
van de gevolgen van een ongeluk veroorzaakt door mijn kind. Indien mijn kind zijn moto
leent aan een andere persoon, niet gekend door de organisatie, blijf ik nog steeds de
enige verantwoordelijke.
Ik ben geïnformeerd dat de familiale B.V. verzekering gemotoriseerde risico’s niet dekt.
q Ik verzaak aan ieder verhaal tegen de organisator indien mijn kind het slachtoffer is van
een ongeluk door hem zelf of door een ander veroorzaakt.
q Ik controleer persoonlijk dat mijn kind enkel op de kinderomloop rijdt. In geen enkel
geval mag mijn kind in de parking rijden. De moto moet tot aan de kinderomloop geduwd
worden. Wanneer mijn kind stopt met rijden zijn er 2 mogelijkheden : de moto terug naar
mijn plaats in de parking duwen ofwel de moto parkeren in een daarvoor ingerichte parking
nabij de kinderomloop en vastleggen met een ketting/hangslot. De organisatie weigert elke
verantwoordelijkheid bij diefstal.
q Ik controleer persoonlijk of mijn kind de toegelaten rij-uren respecteert :
van 11u30 tot 15u30. Indien de timing van de 4 uren meeting gewijzigd word mogen de
kinderen pas rijden na het starten van de motos van de volwassenen
q Ik zorg ervoor dat de moto van mijn kind voldoet aan de geluidsnormen van de Club.
q Ik controleer persoonlijk of mijn kind het reglement van de organisatie respecteert
evenals de richtlijnen/verwittigingen van de gemandateerde personen.
q Ik heb mijn kind de hierboven vermelde regels uitgelegd en verzeker mij ervan dat mijn
kind dit ook begrepen heeft.
q Ik zal mij organiseren met de andere ouders zodat steeds minimum één volwassen
persoon de activiteiten op de kinderomloop in het oog houdt. Enkel de moto’s met een
identificatiebadge zijn op de kinderomloop toegelaten.
q Ik ben mij ervan bewust dat ik gesanctioneerd of zelfs uitgesloten kan worden wanneer
mijn kind en/of ikzelf het clubreglement en/of de hierboven vermelde regels niet
respecteer.

HANDTEKENING : ………………………………………………
KADER GERESERVEERD VOOR DE ORGANISATIE
CONTROLE IDENTITEITSKAART OUDER :

