Wersja polskojęzyczna
Imię i nazwisko:

Nazwa teamu:

Data:

Numer telefonu:

/

/

-

-

OŚWIADCZENIE
Podpisując niniejsze oświadczenie przyjmuję do wiadomości, że biorę udział w zawodach na Torze
Poznań – organizowanych przez Automobilklub Wielkopolski (ul. Towarowa 35/37, 61-896 Poznań) –
zgodnie z przepisami FIA / CIK-FIA / FIM i PZM i nie stwierdzam u siebie objawów wirusa COVID-19 oraz
w pełni akceptuję i przestrzegam poniższych zasad:
1. jestem zdolny do udziału w imprezie;
2. w każdej chwili na wezwanie organizatora poddam się dobrowolnie bezdotykowemu pomiarowi
temperatury ciała, a jeśli wykaże on wartość nieodpowiednią natychmiast udam się do lekarza
dyżurnego w Centrum Medycznym, zlokalizowanym na torze; Podobnie postąpię w przypadku
rozpoznania na mnie objawów COVID-19 w trakcie trwania imprezy;
3. akceptuję obowiązujące przepisy higieniczne, a w szczególności:
 regularnie myję ręce,
 zachowuję co najmniej 1,5 metra odstępu od innych osób. Jeśli zachowanie odstępu jest
niemożliwe, zakładam maskę, która zakrywa nos i usta. Zakładam maskę, jeśli wchodzę
do budynku lub innego zamkniętego pomieszczenia na terenie toru wyścigowego,
 Unikam uścisków dłoni, przytulania itp.;
4. Dysponuję aktualnymi informacjami na temat bieżącej sytuacji COVID-19 w Polsce i stosuję się
do zasad obowiązujących w kraju, podczas całego swojego w nim pobytu;
5. Przyjmuję do wiadomości, że jeśli złamię którąkolwiek z wyżej wymienionych zasad, zostanę
natychmiast wykluczony z imprezy;
6. Jestem zaszczepiony przeciwko COVID-19 (informacja – pozycja nieobowiązkowa):
TAK
NIE

……………………………………………………
Podpis

Oświadczam, że:
1.
Zapoznałem się z obowiązującymi Regulaminami, Zasadami Sanitarnymi dla obiektu Tor Poznań, Regulaminem Toru Poznań oraz Regulaminem
szczegółowym określającym zasady jazdy po Torze Poznań, a ponadto znane mi są zasady bezpiecznego poruszania się po obiektach sportowych tego
rodzaju oraz sygnały ostrzegawcze określone w przepisach sportowych oraz państwowych przepisach powszechnie obowiązujących i zobowiązuję się
do ich bezwzględnego przestrzegania. Ponadto zobowiązuję się bezwzględnie stosować do poleceń pracowników administratora obiektu.
2.
Posiadam niezbędne ubezpieczenie OC oraz, że za szkody powstałe na skutek nieprzestrzegania przeze mnie obowiązujących na Torze Poznań zasad
bezpieczeństwa nie będę wnosił roszczeń względem Organizatora (tj. Automobilklubu Wielkopolski). W przypadku uszkodzenia przeze mnie
(Korzystającego) infrastruktury obiektu Toru Poznań zobowiązuję się pokryć koszty naprawy w terminie 14 dni od wezwania ze strony
Udostępniającego.
3.
Zapoznałem się z treścią klauzuli informacyjnej o przetwarzaniu danych osobowych, dostępnej na https://aw.poznan.pl/rodo-w-klubie
4.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Automobilklub Wielkopolski (Administratora Danych Osobowych) na podstawie
art. 6 ust. 1 lit a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/678 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w
związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu tych danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne
rozporządzenie o ochronie danych osobowych).

Wersja anglojęzyczna
Name and Surname:

Name of team:

Date:

Phone number:

/

/

STATEMENT
By signing this declaration, I accept that I am participating at the race event at the Poznań Racetrack –
organized by Automobilklub Wielkopolski (street: Towarowa 35/37, 61-896 Poznań, Poland) – according
to FIA / CIK-FIA / FIM and PZM regulations and I don’t notice any symptoms of the COVID-19 virus on me,
and I fully accept and follow the rules below:
1. I fit to attend the event;
2. at any time, I will willingly submit myself to the organizer’s random-like fever measurement,
which, if it shows an inappropriate value and I immediately look for the doctor on duty at the
Medical Center of the race track. I do the same if I recognize the symptoms of COVID-19 on me
during the event;
3. I accept the mandatory hygiene regulations, in particular:
 regularly wash my hands,
 I keep at least 1,5 meters of distance to anyone else. if keeping the distance is impossible,
I wear a mask which covers the nose and mouth. I wear a mask if I enter the building or other
closed area at the racetrack,
 I avoid handshakes, hugs etc.;
4. I keep myself informed about the current COVID-19 situation in Poland and I follow the rules and
suggestion of the Polish Government during my whole stay in the country;
5. I accept if I broke any of the above mentioned rules I will be excluded from the event immediately;
I am vaccinated against COVID-19 (not obligatory, just information):
YES
NO

………………………………………………………….
Signature

I declare, that:
1. I have read the applicable Training Regulations, Sanitary Rules for the Track „Poznań” facility, the „Poznań” Track Regulations and the Detailed
Regulations defining the rules of driving on the „Poznań” Track, and I am also familiar with the principles of safe movement around such sports facilities
and warning signals specified in sport and state regulations universally binding provisions and I undertake to strictly comply with them. In addition, I
undertake to strictly apply at the request of employees of the facility administrator.
2. I have the necessary civil liability insurance and that I will not make any claims against the Organizer for damages resulting from my failure to comply
with the safety rules applicable at the „Poznań” Track (it is Automobilklub Wielkopolski). In the event of my (Beneficiary's) damage to the infrastructure
of the „Poznań” Track facility, I undertake to cover the costs of repair within 14 days from a request from the Organizer.
3. I have read the information clause on the processing of personal data, which is on website https://aw.poznan.pl/rodo-w-klubie
4. I consent to the processing of my personal data by the Automobilklub Wielkopolski (Personal Data Administrator)based on Article. 6 clause 1 point a of
Regulation (EU) 2016/678 of the European Parliament and of the Council of 27 April 2016 on the protection of individuals with regard to the processing
of personal data and on the free movement of such data, and repealing Directive 95/46 / EC (General Regulation on personal data protection).

