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 Ski Lites Junior

 Ski Lites Novice

Freestyle Ski Lites Pro

Ski Stock

Ski GP

€ 50

Nummer:

€ 10

Bedrag

        Ski Stock SXR 
1500

Registratieformulier Landsard Beach

Product

Nummer:Racenummer

niet voor JC Licentie of <16 jrOngevallenverz. Weekend

Bedrag

€ 50

Woonplaats

Gegevens Piloot

Telefoonnummer

Tussenvoegsel

Freestyle 

Voornaam

JC Daglicentie

Geboortedatum

Adres

E-mail

Aquabike/IJSBA Licentie

€ 25

Kies je racecategorieënProduct

Achternaam

Totaal bedrag:Handtekening:Datum en Plaats:

1 Race Seadoo Spark

Akkoord verklaring

De jetskichallenge organisatie is niet verantwoordelijk/aansprakelijk voor eventuele schade, diefstal en/of letsel van/aan, personen, 
persoonlijke bezittingen, voertuigen, vaartuigen en overige materialen. Verblijf tijdens en deelname aan de wedstrijd geschiedt geheel op 
eigen risico. Men is verplicht gedurende het verblijf de aanwijzingen van de organisatie op te volgen en op de hoogte te zijn en blijven van 
de jetskichallenge en IJSBA reglementen. Met het ondertekenen van deze overeenkomst ga ik ook akkoord met de " release and waiver of 
liability 26.1 van het IJSBA rulebook. Bij inschrijving verklaart men in goede fysieke en mentale gezondheid te verkeren, is aanwezig bij de 
technische controle met vaartuig en PBM's en aanwezig bij de pilot meeting. Na akkoord te zijn gegaan met deze voorwaarden en 
reglementen wordt geen restitutie verleend ten aanzien van inschrijfgelden. Ik, ondergetekende, verklaar hierbij voor mijzelf, meegebrachte 
gevolg en goederen, dat ik geen enkele claim in welke vorm dan ook voorleg aan de jetskichallenge, leveranciers, partners, 
locatiebeheerders/eigenaren, organisatoren en/of medewerkers. Ik accepteer het risico van grote materiële schade, ernstige verwonding of 
overlijden. Tevens verklaar ik expliciet akkoord te gaan het privacy statement van Jetskichallenge en mag Jetskichallenge en de aan haar 
gelieerde derden mijn persoonsgegevens/foto/video delen op de voor haar geschikt geachte plaatsen waaronder o.a. social media en/of 
website. Het privacy statement is te vinden op www.jetskichallenge.nl.

                                                                                                                                                                                                    

Algemene voorwaarden

Iban: NL49RABO0143876848                                                                                                                KVK nummer: 59384859                                                                                   
Bic: RABONL2U

   Wanneer je jonger bent dan 18 jaar is een handtekening van de ouder of voogd vereist!


