Inschrijfformulier Wekerom
27 april 2018
Een deelnemer die NIET in de gemeente Ede, Barneveld, Apeldoorn, Arnhem, Wageningen, Renkum,
Rhenen, Veenendaal of Renswoude woont en ingeloot wordt voor deelname aan bovenstaande
wedstrijd moet binnen 14 dagen na bevestiging deelname een inschrijfformulier via het TRS van de NTTO
aanmaken voor deze wedstrijd.
De ondergetekende verklaart:
1.

de NTTO, al haar organen en medewerkers, functionarissen, commissieleden, de aangesloten organisatoren, overheidsdiensten en vrijwilligers die meewerken aan goedgekeurde
NTTO-evenementen te vrijwaren voor elke aansprakelijkheid jegens ondergetekende, diens team en/of vertegenwoordigers voor verliezen of schade van welke aard dan ook -zowel
persoonlijke (letsel-)schade, alsook schade aan eigendommen van ondergetekende of diens team- welke mocht ontstaan tijdens deelname aan een NTTO-evenement. Dit voor zover
het niet afgedekt is door een verzekeringspolis.

2.

zich er ten volle van bewust te zijn, dat ondergetekende en/of zijn team bij deelname aan een NTTO-evenement volledig voor eigen rekening en risico rijdt en voor dat rijden en het
daarbij gebruikte materieel geheel zelf verantwoordelijk is en ervoor in te staan dat ondergetekende naar behoren is verzekerd voor aansprakelijkheid jegens derden bij deelneming
door ondergetekende en/of diens team, al of niet met diens voertuig, aan een NTTO-evenement en dat niet bij NTTO verzekerde voertuigen door uzelf verzekerd zijn.

3.

de NTTO Technische- en Wedstrijdreglementen te kennen en ervoor in te staan dat hij en/of zijn team alsmede de gebruikte voertuigen aan alle daarin vervatte voorschriften voldoen
bij deelname aan een NTTO-evenement.

4.

uitdrukkelijk te erkennen dat deelname aan een NTTO-evenement bij niet inachtneming van het hiervoor onder punt 3 gestelde, gevaar kan opleveren voor deelnemers en/of overige
aanwezigen alsmede hun eigendommen.

5.

dat vorenstaande toezeggingen zo ruim en veelomvattend als wettelijk mogelijk is moeten worden uitgelegd, waarbij deze voor het overige hun volledige geldigheid behouden indien
enig onderdeel daarvan niet-verbindend mocht blijken te zijn.

6.

geen bezwaar te hebben tegen publicatie van tijdens NTTO-evenementen gemaakte beelden/foto's alsmede van persoonlijke gegevens zoals bij de NTTO bekend zijn.

7.

bekend te zijn met het feit dat alle rechten op alle bewegende beelden en geluiden, opgenomen tijdens NTTO-evenementen, bij de NTTO liggen. Het tijdens NTTO-evenementen
opnemen van bewegende beelden of geluid anders dan voor persoonlijk gebruik en het (laten) uitzenden, verhandelen, verkopen of distribueren van deze beelden of geluiden is
verboden, behoudens uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de NTTO.

Naam rijder:

___________________________________________________________

Straat:

______________________________________ Huisnr: ______________

Postcode:

___________ Woonplaats : ____________________________________

Lid v/d NTTO:

ja / nee

Lidmaatschapsnummer: ___________________________

Mobiel nummer: __________________________________________________________
E-mail adres:

__________________________________________________________

Merk tractor:

____________________________

DeelnID:

________

Type: ______________________

Het deelnID moet verplicht ingevuld zijn, anders mag de Organisator dit formulier niet accepteren!
Iedere standaardtractor die ooit op een NTTO wedstrijd heeft gereden, heeft een unieke deelnID. Deze is terug te vinden op www.ntto.nl door te zoeken bij
COMPETITIE  UITSLAGEN  FARMSTOCK. Klik bij de betreffende uitslag op het icoon
. In het nieuwe scherm zal het deelnID vermeld staan. Voor een
standaardtractor die nog nooit op een NTTO wedstrijd heeft gereden kan via diezelfde pagina een nieuw deelnID aangevraagd worden.

Maatschappij van tractorverzekering: __________________________________
Polisnummer van tractorverzekering: __________________________________
Standaardklasse*: 3,5 ton – 4,5 ton – 5,5 ton – 7,0 ton – 9,0 ton – 11,0 ton
* omcirkel de klasse waar je in wilt rijden.

Datum: _____________ Handtekening:_________________________________________

