INSKRYWINGSVORM : VOORWAARDES, ReëLS EN NOODPLAN
Die doel van hierdie dokument is om te verseker dat u ten volle bewus is van die volgende:







U deelname aan die Kalahari Kuierfees______________________________ op
________________________te Upington is totaal op u eie risiko
Weens die aanwesigheid van ‘n groot hoeveelheid voertuie, vragmotors,
motorfietse en ander meganiese vervoer asook voetgangers en toeskouers, kan
ongelukke gebeur
Die organiseerders kan nie die optrede van voetgangers, toeskouers, deelnemers
en ander padvervoer beheer nie en berus dit dus op u om by die omstandighed
aan te pas en alles binne u vermoë te doen om skade en beserings te voorkom
Kalahari Kuierfees as organiseerder en sy lede kan nie verantwoordelik gehou
word vir u of enige ander persoon se eis vir verlies of beserings nie

VOORWAARDES VIR DEELNAME






U die oorspronklike vrywaringsvorm deurgelees het, die inhoud daarvan verstaan
en begryp en u daaraan onderwerp uit u vrye wil en ter bewys daarvan
onderteken het namens uself en/of passassiers saam met u in toestemming van
die persoon vir wie u mag optree
U ouer as 18 jaar is
U nie ly aan enige toestand wat u oordeel en/of bestuursvermoë aantas nie
U is bewus dat u deelneem aan ‘n potensieel gevaarlike gebeurtenis

DIE VOLGENDE ReëLS IS VIR U VEILIGHEID EN DIEN AS NOODPLAN




Bestuur te alle tye met sorg en veiligheid. Deelnemers moet alle opdragte van die
organiseerders, Verkeersbeamptes en ander wetstoepassings agentskappe
stiptelik en nougeset nakom
Deelnemers moet alle Padverkeersreëls nakom en nie net aanneem dat
optoggangers ryvoorgang geniet nie
















Deelnemers moet die veiligheid van hul voertuig, passassiers en ander verkeer te
alle tye in ag neem om ongelukke te voorkom
Indien ‘n optogganger wel in ‘n ongeluk of insident berokke is, moet alle bepalinge
van die Padverkeerswet nagekom word. Hulp moet verskaf word waar nodig
Deelnemers moet die goeie beeld van die Kalahari Kuierfees nie skaad nie maar
uitbou en verbeter in hul optrede
Los ‘n veilige volgafstand tussen u voertuig en die voertuig voor u oop
Dra ‘n veiligheidsgordel
Sien om na die veiligheid van passassiers op u voertuig
Volg altyd die voertuig voor u en moenie u eie roete volg nie
Moenie die voertuig voor u verbysteek nie
Alle Padverkeersreëls moet nagekom word en moenie net aanvaar dat u
ryvoorgang geniet nie
Sou ‘n ongeluk wel gebeur moet u die Padvervoer Wet nakom, u voertuig tot
stilstand bring, die skade en beserings vasstel en hulp aan beseerdes bied waar
moontlik.
Enige pamflette en/of lekkergoed mag op die pad self gestrooi word nie. Indien u
wel pamflette en/of lekkergoed uit deel, is dit u verantwoordelikheid om seker te
maak dat dit op n veilige afstand gedoen word, soos bv op die sy-pad.
Kalahari Kuierfees behou die reg voor om deelname op te skort en/of die
gebeurtenis af te stel.

________________________________
NAAM & VAN

________________________________
HANDTEKENING

_______________________________
DATUM

REGISTRASIE

STRAATKARNAVAL : KALAHARI KUIERFEES 2017

1. NAAM:

_____________________________________________________

2. AANTAL PERSONE:

_____________________________________________________

3. KONTAK PERSOON:

_____________________________________________________

4. KONTAK NR:

_____________________________________________________

VRYWARING & NOODPLAN
Die doel van hierdie dokument is om te verseker dat deelnemers ten volle bewus is van die
voorwaardes, vrywaring en noodplan.
 Deelname aan die Kalahari Kuierfees ____________________ op __________________ te Upington is
totaal op eie risiko;
 Deelnemers bewus is dat hy/sy deelneem aan ‘n potensieel gevaarlike gebeurtenis.
Weens die aanwesigheid van ‘n groot hoeveelheid voertuie, vragmotors motorfietse en
ander meganiese vervoer asook voetgangers en toeskouers, kan ongelukke gebeur;
 Die organiseerder kan nie die optrede van voetgangers, toeskouers, deelnemers en ander
padvervoer beheer nie en berus dit dus op deelnemers om by die omstandighede aan te
pas en alles binne hul vermoë te doen om skade en beserings te voorkom;
 Kalahari Kuierfees as organiseerder en sy lede kan nie verantwoordelik gehou word vir
enige persoon se eis vir verlies of beserings nie;
 Deelnemers die registrasievorm tov vrywarings deurgelees het, die inhoud daarvan
verstaan en begryp en daaraan onderwerp uit vrye wil en ter bewys daarvan onderteken
het namens hulself en passassiers asook met toestemming van die persoon vir wie se
belang die deelnemer mag optree;




Deelnemer ouer is as 18 jaar;
Deelnemer nie ly aan enige toestand wat sy/haar oordeel en of bestuursvermoë aantas
nie.

Reëls vir VEILIGHEID en dien as NOODPLAN vir deelnemers
 Bestuur te alle tye met sorg en veiligheid;
 Los ‘n veilige volgafstand tussen u voertuig en die voertuig voor u oop;
 Dra ‘n veiligheidsgordel;
 Sien om na die veiligheid van passassiers op u voertuig;
 Volg altyd die voertuig voor u en moenie u eie roete volg nie;
 Moenie die voertuig voor u verbysteek nie;
 Alle Padverkeersreëls moet nagekom word en moenie net aanvaar dat u ryvoorgang
geniet nie;
 Sou ‘n ongelk wel gebeur moet u die Padvervoer Wet nakom, u voertuig tot stilstand bring,
die skade en beserings vasstel en hulp aan beseerdes bied waar moontlik;
 Kom alle opdragte van die Verkeersdienste na soos versoek;
 Enige pamflette en/of lekkergoed mag op die pad self gestrooi word nie. Indien u wel
pamflette en/of lekkergoed uit deel, is dit u verantwoordelikheid om seker te maak dat dit
op n veilige afstand gedoen word, soos bv op die sy-pad.
 Kalahari Kuierfees behou die reg voor om u deelname op te skort, datum en/of tyd
te verander en/of die gebeurtenis af te stel.

_____________________________________
HANDTEKENING

----------------------------------DATUM

