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Tanggal: .......................

Nama Jelas: .......................

Materai

Tanggal: .......................
Orang Tua Peserta

No. Start

Tanda Tangan Manager / Driver

Nama  Manager / Driver

Kami sebagai peserta Manager Team dan Driver menyatakan :
- Bahwa semua yang kami isi pada Formulir Pendaftaran ini adalah benar seluruhnya, dan dapat dipertanggungjawabkan
  sepenuhnya..
- Kami memahami dan menyetujui isi Peraturan Pelengkap Perlombaan yang diterbitkan untuk Lomba ini serta
  Peraturan Perlombaan Otomotif, Peraturan Perlombaan Kejurnas Gymkhana serta aturan-aturan lain yang
  dikeluarkan oleh Ikatan Motor Indonesia / IMI.

Atas kesertaan kami pada Lomba ini, kami menyetujui bahwa:
- Membebaskan IMI, Panitia Lomba, Sponsor, Pemilik Lahan,dan semua  Badan atau Instansi ataupun Perorangan 
  yang membantu terlaksananya Lomba ini dari segala tuntutan atas akibat yang terjadi atas kesertaan kami yang
  meliputi antara lain : kecelakaan yang mengakibatkan kerugian material, meninggal dunia, cedera, trauma psychis,
  cacat, termasuk bila terjadi tindakan kami yang melanggar Undang-undang Negara
- Setuju dan bersedia mengikuti seluruh peraturan-peraturan perlombaan dan tata tertib seperti yang tercantum  
  dalam buku peraturan perlombaan atau peraturan tambahan lainnya, termasuk tidak adanya tuntutan dikemudian
  hari jika Penyelenggara/Event Organizer/Sponsor  mendokumentsikan atau mempublikasikan dalam bentuk slide,
  foto, leaflet, poster, film, video dan lain-lain  tanpa adanya batasan waktu. 
- Mengikuti Lomba ini dengan segala akibatnya menjadi tanggung jawab kami sendiri

Kami memahami bahwa :
- Lomba Otomotif adalah berbahaya dan dapat mengakibatkan kecelakaan, yang juga dapat terjadi pada kami sendiri.
- Dengan mengikuti Lomba ini kemungkinan terjadinya hal-hal sebagai berikut dan akan menjadi tanggung jawab kami :
  *  Terjadinya tabrakan dengan sesama peserta, kejadian yang mengakibatkan kerugian material pada
      kendaraan peserta lain maupun cedera peserta atau crewnya,
  *  Terjadinya kecelakaan yang berakibat pada pihak- pihak yang menyaksikan dan bekerja pada
      Lomba ini,serta kerugian pada material sarana-sarana Lomba.

Kami memahami dan menyetujui hal-hal yang tercantum diatas, dan akan mengikuti Perlombaan yang diadakan 
Panitia Perlombaan dengan Peraturan dan Persyaratan yang dikeluarkan IMI dan Panitia Perlombaan :

Pernyataan orang tua untuk Peserta yang pada saat Lomba berlangsung berumur dibawah 18 tahun

Saya : 
Alamat :
Orang tua dari Pendaftar diatas yang pada saat Lomba berumur dibawah 18 tahun, saya telah membaca dan 
memahami isi dari formulir ini termasuk risiko dan akibatnya, dan telah menjelaskan isinya kepadanya bahwarisiko dan 
tanggung jawab mengikuti perlombaan ada pada dirinya sendiri. Dan saya memberikan ijin kepadanya untuk 
mengikuti Lomba dengan segala akibat menjadi tanggungannya sendiri.


