
 
Ved min underskrift på nærværende erklæring accepterer og bekræfter jeg hermed i forbindelse med denne og 

fremtidige benyttelser af RaceSyd følgende: 

 

at jeg vil modtage instruktion fra RaceSyd i kørsel af gokarten, samt at jeg vil følge disse instruktioner og 

anvisninger. Heraf fremhæves særligt: Der skal altid bæres spændt styrthjelm under kørslen, der skal altid bæres 

tætsiddende tøj. Tørklæder, slipse og bælte fæstnes tæt til tøjet eller tages af. Langt hår skal bindes op, således at 

det ikke falder uden for hjelmhuen. 

 

at jeg alene på mit eget ansvar færdes og opholder mig på RaceSyds område, benytter RaceSyds gokarts samt 

deltager i de forskellige aktiviteter i området. 

 

at RaceSyd ikke kan gøres ansvarlig for skader på min person eller genstande tilhørende mig/i min varetægt, hvad 

enten skaderne måtte være forvoldt af tredjemand, jeg selv eller genstande anvendt af tredjemand eller jeg selv. 

 

at jeg endvidere påtager mig det fulde ansvar for person- eller tingskade, der forvoldt af min person eller genstande 

tilhørende mig/i min varetægt måtte tilstøde tredjemand eller genstande tilhørende tredjemand/i tredjemands 

varetægt. Måtte RaceSyd af tredjemand blive pålagt ansvar for skader forvoldt af mig, friholder jeg RaceSyd 

herfor. 

 

at jeg påtager mig det fulde ansvar for skader på den af mig benyttede gokart, såfremt denne skade er en følge af 

mig eller mine handlinger udført i uoverensstemmelse med de instruktioner, som jeg har modtaget fra RaceSyd. 

 

at Gokartkørsel kræver høj koncentration, fysisk styrke og god opførsel. Jeg erklærer derfor, at jeg er i god fysisk 

tilstand, og at jeg ikke er påvirket af alkohol, stoffer eller medicin, der kan gøre mig uegnet til at køre gokart. 

Det understreges, at personer med hjerteproblemer eller forhøjet blodtryk, gravide og personer med rygskader er 

i farezonen og må derfor ikke køre hos RaceSyd 

 

Advarsel: Varme motordele. Ved ind- og udstigning må der ikke støttes på motoren. 

 

Ved grov, uforsvarlig eller hensynsløs kørsel sker bortvisning 

 
Skriv venligst læseligt 

 
Firmanavn: ________________________________________________________  

For og efternavn: (Blokbogstaver) ___________________________________________  

Adresse: __________________________________________________________  

Postnr./by: ________________________________________________________  

Fødselsdag (eks. 010191): ____________________________________________  

Telefonnummer ____________________________________________________  

  

 

 
Fredericia, den _______________   ____________________________  

  Underskrift 
  (v/personer under 15 år værges underskrift) 


