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Šiuo dokumentu pareiškiu ir patvirtinu, kad mano patekimas, buvimas 2021 m. BMW Lietuvos Kartingo 

Čempionato 4 etape vyksta išimtinai mano paties rizika. Patvirtinu, jog galiu naudotis kartodromo paslaugomis be jokio žalingo poveikio mano sveikatai 
ar turtui. Taip pat įsipareigoju  nedaryti žalos kartodromo trasos  darbuotojams, kartams, transporto priemonėms ir kitam inventoriui bei kitiems varžybų 
dalyviams. 

Aš prisiimu visą atsakomybę už kartodromo ir/ar trečiųjų asmenų dėl mano kaltės patirtą žalą, padarytą man būnant kartodromo teritorijoje,  
ir/ar naudojantis kartais, ir/ar kitu inventoriumi, įskaitant, bet neapsiribojant dėl kaltės sukeltos avarijos ir/ar dėl netinkamo karto ir/ar kito inventoriaus 
naudojimo, ar dėl to, kad nevykdžiau darbuotojų nurodymų ir/ar nesilaikiau kartodromo taisyklių. 

Patvirtinu, kad organizatorius neatsakys už bet kokią mano patirtą žalą dėl mano paties ir/ar trečiųjų asmenų kaltės, būnant kartodromo 
teritorijose, ir/ar naudojantis kartais ir/ar kitu inventoriumi.  

Taip pat pareiškiu ir patvirtinu, kad esu visiškai veiksnus, neturiu jokių fizinių trūkumų, sveikatos sutrikimų, ir/ar nesu priklausomas, paveiktas 
alkoholio, narkotikų ar medikamentų, kitų svaigiųjų medžiagų, kurios galėtų turėti įtakos mano sugebėjimui vairuoti kartą ir/ar keltų pavojų kitų 
kartodromo teritorijoje esančių asmenų ir/ar organizatoriaus inventoriaus saugumui.  

Suprantu, kad jei bus nustatyta, jog mano elgesį įtakoja bent vienas aukščiau minėtų faktorių, man  bus uždrausta važiuoti kartu. 
Patvirtinu, kad su 2021 m. BMW Lietuvos Kartingo Čempionato taisyklėmis susipažinau jos man yra tinkamai suprantamos ir/ar tinkamai 

išaiškintos, šių taisyklių sąlygos nėra netikėtos, jas supratau ir su jomis sutinku.  
Patvirtinu, kad be išimčių laikysiuos aukščiau nurodytų pareiškimų, patvirtinimų ir įsipareigojimų bei kartodromo taisyklių ir vykdysiu visus  

darbuotojų nurodymus. Visi mano aukščiau nurodyti pareiškimai, patvirtinimai ir įsipareigojimai galioja neterminuotai. 
Patvirtinu, kad žemiau nurodyti duomenys yra teisingi. Sutinku, kad organizatorius tvarkytų žemiau nurodytus mano asmens duomenis 

Lietuvos Kartingo Federacijos duomenų apsaugos taisyklėmis. 
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Starto numeris     Daviklio numeris 
 

 
 

Parašas:_____________________________________________ 

Pateikdamas šią paraišką patvirtinu, kad:1. Visi paraiškoje pateikti duomenys yra teisingi; 
2. Esu susipažinęs ir įsipareigoju laikytis LR kūno kultūros ir sporto įstatymo reikalavimų, Lietuvos automobilių sporto kodekso, atitinkamų LKF 
reglamentų, varžybų taisyklių, techninių reikalavimų, varžybų papildomų nuostatų; 
3. Nenaudosiu jokių Antidopingo konvencijoje ir jos papildymuose nurodytų draudžiamų preparatų ir metodų; 
4. Suvokiu kartingo sporto pavojingumą, galimas pasekmes ir už jas pats prisiimu atsakomybę; 
5. Sutinku, kad varžybų metu, įvykus nelaimingam atsitikimui man būtų suteikta medicininė ir kita neatidėliotina pagalba; 
6. Pats esu atsakingas už savo sveikatos būklę; 
7. Mano elgesys varžybų metu neprieštaraus sportinei etikai; 
8. Pripažįstu LKF kaip vienintelį kartingo sporto valdžios organą Lietuvos Respublikos teritorijoje; 
9. Pripažįstu LKF Arbitražinį teismą kaip galutinę instanciją sprendžiančia ginčus kartingo sporte. 

Sutikimas duotas: Sutinku, kad mano asmens duomenys būtų tvarkomi vadovaujantis Bendruoju duomenų apsaugos reglamentu (ES) 
2016/679, Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu, o taip pat kitais teisės aktais. Taip pat sutinku, kad duomenys ir informacija apie 
mane būtų kaupiama LKF bei perduodama LASF ar Švietimo, mokslo ir sporto ministerijai. 

 

Parašas:_____________________________________________ 

                    

                    

                    


