50 mijl shorthanded

Verklaring van Verantwoordelijkheid

Verklaring van Verantwoordelijkheid
50 mijl shorthanded, jaar: _ _ _ _
IK,
, ondertekenend schipper
en/of eigenaar van onderstaande boot, ingeschreven voor de 50 mijl shorthanded wedstrijd,
verklaar hierbij dat ik, na de Aankondiging en de Wedstrijdbepalingen te hebben gelezen en
kennis te hebben genomen van de eisen gesteld voor inschrijving van boten voor de wedstrijd
in kwestie, instem met de regels en voorwaarden die hieraan zijn verbonden.
1.

IK VERKLAAR te allen tijde de volledige verantwoordelijkheid te aanvaarden voor de
veiligheid van de boot en zijn bemanning;

2.

IK VERKLAAR elke verantwoordelijkheid te aanvaarden voor de nautische kwaliteit van
de boot en zijn bemanning, voor de doelmatigheid van de uitrusting en in het bijzonder
voor de veiligheidsuitrusting en de organisatie aan boord;

3.

IK VERKLAAR dat mijn bemanning ervaren en geschikt is om aan deze wedstrijd deel te
nemen en ik aanvaard persoonlijk elke verantwoordelijkheid voor de leiding aan boord en
voor alles wat gebeurt als resultaat van nalatigheid van mij/ons/mijn bemanning;

4.

IK VRIJWAAR hierbij de organiserende autoriteit, het wedstrijdcomité en alle daaraan
verbonden vertegenwoordigers en officials van elke aansprakelijkheid voor schade,
verlies, dood of persoonlijk ongeval, verband houdend met mijn deelname aan de
wedstrijd en in het bijzonder verband houdend met falen of onvolkomenheden aan de
boot, de uitrusting of de gebruikte middelen;

5.

IK BEVESTIG hierbij dat het schip en de opvarenden WA verzekerd zijn met een
minimale dekking van € 1.500.000,- per gebeurtenis.

Ik heb kennis genomen van bovenstaande en ik ben bekend met de ISAF Offshore Special
Regulations (OSR), in het bijzonder regels 1.02.1, 1.02.2 en 1.02.3 (verantwoordelijkheid van
de schipper). De tekst is mij duidelijk en ik onderken de risico’s bij het deelnemen aan de 50
mijl shorthanded wedstrijd.
Deze verklaring is bindend voor mijzelf, mijn familie en erfgenamen of ieder ander die namens
mij spreekt.
Naam boot:
Bemanningslijst:
Voornaam en Achternaam

Geboortedatum

Schipper:

,

co-schipper:

,

Datum:

Handtekening:

