ΔΗΛΩΣΗ
Ο κάτωκι υπογράφων
(ΕΠΩΝΤΜΟ)…………………………………………………..……………................
(ΟΝΟΜΑ) ……………………………………………………………………………………
(ΠΑΣΡΩΝΤΜΟ) …………………………………………………………………………..
(ΜΗΣΡΩΝΤΜΟ) ………………………………………………………………………….
(ΔΙΕΤΘΤΝΗ)…………………………………………………………………………..….
(ΣΗΛΕΦΩΝΟ) …………………………………………………………………………….
δθλϊνω ότι :
1) Επικυμϊ να οδθγιςω όχθμα τφπου Suzuki Swift Sport, ιδιοκτθςίασ του εκπαιδευτι
οδιγθςθσ Γεωργίου αμαρά του Δθμθτρίου, κατοίκου ερρϊν, το οποίο κα οδθγιςω
αυςτθρά εντόσ των ορίων τθσ πίςτασ του Αυτοκινθτοδρομίου ερρϊν. Ζχω υπόψιν ότι θ
χριςθ του οχιματοσ διζπεται αποκλειςτικά και μόνο από τουσ όρουσ του παρόντοσ (όροι
που ιςχφουν για όλεσ τισ ςχετικζσ ςυναλλαγζσ με τον Γεϊργιο αμαρά), και γνωρίηω ότι
καμία δζςμευςθ του ιδιοκτιτθ δεν απορρζει από τισ αναρτθμζνεσ ςτο διαδικτυακό τόπο
του πλθροφορίεσ ι άλλεσ διατυπϊςεισ ι τθν άποψθ θμϊν των μζρων, κακϊσ ιςχφουν
μόνον όςα περιλαμβάνονται ςτθν παροφςα, ςφμφωνα με τα ειδικότερα αναφερόμενα ςε
αυτιν.
2) α) Ζχω ςυμπλθρϊςει το 21ο ζτοσ τθσ θλικίασ μου, β) είμαι νόμιμοσ κάτοχοσ ζγκυρθσ
άδειασ ικανότθτασ οδιγθςθσ, ελλθνικισ ι ξζνθσ, που ιςχφει ςε όλθ τθν ελλθνικι
επικράτεια, γ) τθν εν λόγω άδεια ικανότθτασ οδιγθςθσ κατζχω τουλάχιςτον δφο ζτθ, γ) τθν
περίπτωςθ που είμαι κάτω των 21 ετϊν ι/και ζχω άδεια οδιγθςθσ για περίοδο μικρότερθ
των 2 ετϊν, υποχρεοφμαι να το δθλϊςω προκειμζνου να οδθγιςω το όχθμα παρουςία
εκπαιδευτι οδθγϊν όχι μόνον εντόσ του χϊρου του αυτοκινθτοδρομίου, αλλά υποχρεωτικά
ςτο κάκιςμα του ςυνοδθγοφ.
3) Ζχω επανειλθμμζνωσ κατά το παρελκόν οδθγιςει αγωνιςτικά οχιματα ςε ειδικά
διαμορφωμζνουσ χϊρουσ (πίςτεσ) τόςο εντόσ όςο και εκτόσ Ελλάδασ ϊςτε να μπορϊ με
απόλυτθ βεβαιότθτα, επίγνωςθ και γνωρίηοντασ πλιρωσ τισ ςυνζπειεσ του Νόμου ςχετικά
με τθ διλωςι μου αυτι, να δθλϊςω ςτθν παροφςα ότι ζχω αποκτιςει μεγάλθ εμπειρία
ςτθν οδιγθςθ αγωνιςτικϊν αυτοκινιτων εντόσ «πίςτασ». Διαφορετικά ζχω υποχρζωςθ να
το δθλϊςω πριν τθν οδιγθςθ προκειμζνου να παρίςταται εκπαιδευτισ οδθγόσ όχι μόνον
εντόσ του αυτοκινθτοδρομίου αλλά ωσ ςυνεπιβάτθσ μου κατά τθ διάρκεια τθσ οδιγθςθσ.
4) Πζραν τθσ παραπάνω εμπειρίασ μου, ιδθ τϊρα, δθλαδι αμζςωσ πριν τθν οδιγθςθ του
οχιματοσ, ζλαβα εκτενι προφορικι και ζγγραφθ ενθμζρωςθ από τον ιδιοκτιτθ του
οχιματοσ ι αντιπρόςωπό του ςχετικά με τουσ κανόνεσ αςφαλοφσ οδιγθςθσ ςτθν πίςτα του
Αυτοκινθτοδρομίου ερρϊν, θ μθ πιςτι τιρθςθ των οποίων από πλευράσ μου γνωρίηω ότι
είναι πικανόν να ενζχει ςοβαροφσ κινδφνουσ για τθν ςωματικι μου ακεραιότθτα και ακόμα
και για τθ ηωι μου.
5) Ζχω ενθμερωκεί από τον ιδιοκτιτθ και εκπαιδευτι οδθγϊν Γεϊργιο αμαρά ι
αντιπρόςωπό του και δεςμεφομαι να χρθςιμοποιιςω το όχθμα αποκλειςτικά και μόνον ςτο
Αυτοκινθτοδρόμιο ερρϊν.
6) Ήδθ ζλεγξα το αυτοκίνθτο και διαπίςτωςα ότι αυτό ζχει άριςτθ εμφανιςιακι και
μθχανολογικι κατάςταςθ, πλθροί όλεσ τισ προδιαγραφζσ για τθν αςφαλι κυκλοφορία του
και είναι κακαρό. Επιπλζον, ιλεγξα το όχθμα και δεν διαπίςτωςα τθν φπαρξθ ηθμίασ ι
ελαττωμάτων (εξαιροφνται οι ςυνικεισ ενδείξεισ χριςθσ, όπωσ γρατςουνιζσ από χαλίκι ι

μικρά βακουλϊματα ςτο αμάξωμα), ςε αντίκετθ περίπτωςθ ζχω υποχρζωςθ να το είχα
αναφζρει γραπτϊσ ςτον ιδιοκτιτθ, πριν τθν οδιγθςθ του οχιματοσ. Αναγνωρίηω τθν
υποχρζωςι μου το όχθμα να είναι ςτθν ίδια καλι κατάςταςθ και μετά το πζρασ τθσ
οδιγθςθσ.
7) Θα οδθγιςω το όχθμα με πλιρθ επιμζλεια, ςυμπεριλαμβανομζνων των εξαρτθμάτων και
του εξοπλιςμοφ του. Ζχω λάβει γνϊςθ ςχετικά με τισ τεχνικζσ προδιαγραφζσ, τισ οδθγίεσ
λειτουργίασ του, τουσ κανόνεσ κυκλοφορίασ, κακϊσ και τουσ κανονιςμοφσ του
Αυτοκινθτοδρομίου ερρϊν.
8) ε περίπτωςθ πρόκλθςθσ βλάβθσ ςτο όχθμα, είτε από κακι χριςθ, είτε από φυςιολογικι
φκορά του αυτοκινιτου, ζχω υποχρζωςθ να ενθμερϊςω άμεςα τον ιδιοκτιτθ.
9) Γνωρίηω ότι το όχθμα είναι εξοπλιςμζνο με ςυςκευι καταγραφισ δεδομζνων, θ οποία
«διαβάηει» από τθν ECU (εγκζφαλο) όλα τα δεδομζνα του. Κακι χριςθ του οχιματοσ,
ςυνεπϊσ, μπορεί να διαπιςτωκεί από τον ιδιοκτιτθ, το οποίο όμωσ δεν αναιρεί τθν
υποχρζωςι μου για ενθμζρωςι του, κατά τα αναφερόμενα ανωτζρω ςτο ςτοιχείο (8). τθν
περίπτωςθ που με υπαιτιότθτα μου προκλθκεί υπερςτροφία του κινθτιρα, δεςμεφομαι να
καταβάλω το αντίςτοιχο πρόςτιμο και ςυγκεκριμζνα : Από 7.500 rpm ζωσ 8.500 rpm το
πρόςτιμο ανζρχεται ςε 150 €, από 8.500 rpm ζωσ 9.000 rpm το πρόςτιμο ανζρχεται ςε 250
€ και άνω των 9.000 rpm το πρόςτιμο ανζρχεται ςε 500 €, τα οποία ζχω υποχρζωςθ να
καταβάλλω άμεςα κατά το πζρασ τθσ οδιγθςθσ, άλλωσ εξουςιοδοτϊ τον ιδιοκτιτθ να
χρεωκοφν ςτο λογαριαςμό μου με τον οποίο πραγματοποίθςα τθ ςυναλλαγι, χωρίσ να
απαιτείται άλλθ ςφμφωνθ γνϊμθ μου, παρά μόνον θ ςχετικι ζνδειξθ από το Data Logger
του οχιματοσ.
10) Σο όχθμα κα χρθςιμοποιιςω αποκλειςτικϊσ και μόνον εγϊ (προςωποπαγισ ςφμβαςθ),
ζχω δε ενθμερωκεί από τον ιδιοκτιτθ ωσ προσ τθν απαγόρευςθ οδιγθςθσ από τρίτουσ.
11) α) Ζχω καταβάλλει το αρχικό ποςό τθσ ςυμφωνίασ πριν τθν ενοικίαςθ του οχιματοσ,
πλζον του ποςοφ του Φόρου Προςτικζμενθσ Αξίασ (ΦΠΑ), και γνωρίηω ότι το ποςό που
αναγράφεται ςτα παραςτατικά (τιμολόγια, αποδείξεισ κλπ) είναι άμεςα απαιτθτά κακϊσ
επίςθσ και ότι οι ενδεχόμενεσ εκπτϊςεισ αναγράφονται ρθτά ςτο τιμολόγιο ι τθν απόδειξθ.
12) α) Ζχω ενθμερωκεί από τον ιδιοκτιτθ ότι θ θλεκτρονικι κράτθςθ (μζςω διαδικτφου),
προκειμζνου να είναι ζγκυρθ και οριςτικι απαιτείται να υπογράψω τθν παροφςα διλωςθ,
εφόςον προθγθκεί επικοινωνία μασ (τθλεφωνικι ι μζςω e-mail) και να φτάςει θ παροφςα
μου υπογεγραμμζνθ από εμζνα ςτα χζρια του ιδιοκτιτθ, β) γνωρίηω ότι ζχω δυνατότθτα
ακφρωςθσ τθσ κράτθςθσ (θλεκτρονικισ και μθ), εφόςον αυτι λάβει χϊρα κατ’ ελάχιςτο 14
θμζρεσ πριν από τθν ζναρξθ τθσ οδιγθςθσ. ε περίπτωςθ επιτρεπτισ ακφρωςθσ τθσ
κράτθςθσ μου γνωρίηω ότι το ποςό μου επιςτρζφεται μειωμζνο κατά 10%, το οποίο ο
ιδιοκτιτθσ παρακρατεί/μου χρεϊνει νόμιμα ωσ ζξοδα διαχείριςθσ τθσ κράτθςισ μου.
13) Αναγνωρίηω τθ λιξθ του δικαιϊματοσ χριςθσ μου, εάν δεν χρθςιμοποιιςω το όχθμα
ςτθ ςυμφωνθκείςα χρονικι περίοδο. ε αυτι τθν περίπτωςθ γνωρίηω ότι αποςβινεται το
δικαίωμα μου να ηθτιςω τθν επιςτροφι του μιςκϊματοσ.
14) Αναγνωρίηω τθν φπαρξθ των κινδφνων που ςχετίηονται με τθν οδιγθςθ και
αναλαμβάνω προςωπικϊσ τθν ευκφνθ και ζχοντασ πλιρθ γνϊςθ των κανονιςμϊν που
διζπουν τθν κυκλοφορία ςε πίςτα, δθλϊνω δε ρθτά ότι δεν μπορϊ να ζχω και δεν ζχω
καμία απολφτωσ αξίωςθ για κανενόσ είδουσ αποηθμίωςθ για υλικι ι θκικι βλάβθ μου, για
κετικι και αποκετικι ηθμία μου κλπ, ακόμθ και αν αυτι δεν περιγράφθκε ρθτά ςτθν
παροφςα μου, κατά του ιδιοκτιτθ ι αντιπροςϊπου του, ι άλλου, ςε περίπτωςθ κακ’
οιοδιποτε τρόπο εμπλοκισ μου ςε ατφχθμα, είτε με δικι μου υπαιτιότθτα, είτε με
υπαιτιότθτα οποιουδιποτε άλλου που με κάκε τρόπο είναι δυνατόν να ςυνδεκεί με το
ατφχθμα αυτό.

15) Η οδιγθςθ του οχιματοσ εντόσ τθσ πίςτασ του Αυτοκινθτοδρομίου ερρϊν λαμβάνει
χϊρα με αποκλειςτικϊσ δικι μου κζλθςθ και ευκφνθ και με πλιρθ επίγνωςθ των κάκε
είδουσ ενδεχόμενων ςυνεπειϊν από τθ ςυμμετοχι μου ςτθν δραςτθριότθτα αυτι, θ οποία
γνωρίηω ότι ενζχει υψθλοφσ κινδφνουσ.
16) Η ψυχικι και ςωματικι μου υγεία ανταποκρίνονται με απόλυτθ επάρκεια ςτισ
απαιτιςεισ και ςτθν πραγματικι κατάςταςθ που διαμορφϊνεται εντόσ τθσ πίςτασ κατά τθν
οδιγθςθ του οχιματοσ, με τθν ανάπτυξθ υψθλϊν ταχυτιτων κλπ και τθν ανάγκθ ανάλογθσ
ανταπόκριςισ μου τόςο από πλευράσ ςωματικισ όςο και ψυχικισ.
17) Γνωρίηω και δεςμεφομαι ότι δεν ζχω κάνει χριςθ ναρκωτικϊν ουςιϊν, αλκοόλ ι άλλων
ουςιϊν ι φαρμάκων που προκαλοφν μζκθ ι υςτζρθςθ ςτα αντανακλαςτικά που
απαιτοφνται κατά τθ διάρκεια τθσ οδιγθςθσ ι καταςτζλλουν το ανκρϊπινο νευρικό
ςφςτθμα.
18) Δθλϊνω ότι αποδεςμεφω και απαλλάςςω τον ιδιοκτιτθ ι αντιπρόςωπο, ςυνεργάτθ του
κλπ από κάκε ευκφνθ και ζναντι εμοφ και ζναντι τρίτων για πικανό κάνατο, τραυματιςμοφσ,
φκορζσ, ευκφνθ ζναντι τρίτων, αξιϊςεισ, απαιτιςεισ ενζργειεσ και/ι δαπάνεσ ι για
οποιοδιποτε άλλο κζμα ανακφψει άμεςα ι ζμμεςα κατά τθν οδιγθςθ του οχιματοσ, είτε
αυτι προκφψει πριν είτε μετά ι ςτθ διάρκεια τθσ οδιγθςθσ. τθ διλωςθ αυτι προβαίνω
και για κάκε τυχόν κόςτοσ ι δαπάνθ ι κάκε ποςό που τυχόν κα αναγκαςτεί ο ιδιοκτιτθσ να
καταβάλλει ςτα πλαίςια διευκζτθςθσ ι ςυμβιβαςμοφ ςχετικά με οποιεςδιποτε από αυτζσ
τισ αξιϊςεισ ι υποχρεϊςεισ και ιδθ με τθν παροφςα μου αναγνωρίηω ωσ δικι μου οφειλι
ζναντι του ιδιοκτιτθ το ςφνολο του ποςοφ που τυχόν κα αναγκαςτεί αυτόσ να καταβάλλει
ςτα πλαίςια διευκζτθςθσ ι ςυμβιβαςμοφ για ηθμία που με οποιοδιποτε τρόπο ςυνδζεται
με τθν από πλευράσ μου χριςθ του οχιματοσ. Η ωσ άνω αναφερκείςα αποδζςμευςθ κι
απαλλαγι δεςμεφει και ιςχφει και για τουσ κλθρονόμουσ μου, τουσ πλθςιζςτερουσ
ςυγγενείσ μου, τυχόν εκτελεςτζσ διακικθσ μου, διαχειριςτζσ και/ ι άλλουσ προςωπικοφσ
μου αντιπροςϊπουσ κλπ και κάκε άλλον ο οποίοσ ζλκει ςχετικό δικαίωμά του από εμζνα.
19) Ζχω ενθμερωκεί από τον ιδιοκτιτθ ότι το αυτοκίνθτο ζχει νόμιμεσ πινακίδεσ και είναι
καλυμμζνο από αςφαλιςτικι εταιρία για ηθμιζσ από τρίτουσ μόνον ςε δθμόςιουσ δρόμουσ,
εκτόσ αυτοκινθτοδρομίου. Αναγνωρίηω τθν ευκφνθ μου και τθν από αυτι απορρζουςα
υποχρζωςθ αποηθμίωςθσ ςτθν περίπτωςθ που από δικι μου υπαιτιότθτα ι υπαιτιότθτα
τρίτου προκλθκεί ηθμία ςτο αυτοκίνθτο ςε ςυνκικεσ εντόσ πίςτασ. τθν τελευταία αυτι
περίπτωςθ ςυμφωνϊ θ αποηθμίωςθ φκοράσ αυτοκινιτου, αν δεν ζχει προθγθκεί ςχετικι
αςφάλιςθ, να ανζλκει ςτο ποςό των 6.000€ ανεξαρτιτωσ κόςτουσ ηθμίασ , και θ
αποηθμίωςθ φκοράσ αυτοκινιτου με επιπλζον πακζτο αςφάλιςθσ (τιμι 199€, δεν
περιλαμβάνεται ςτα πακζτα) να ανζλκει ςτο ποςό των 3.000€, επίςθσ ανεξαρτιτωσ κόςτουσ
ηθμίασ.
20) Ζχω λάβει γνϊςθ για τον υποχρεωτικό χαρακτιρα και δεςμεφομαι να ςυνάψω πριν τθν
οδιγθςθ ςφβαςθ αςφάλιςθσ προςωπικοφ ατυχιματοσ που καλφπτει τισ όποιεσ ςωματικζσ
βλάβεσ μου ζωσ του ποςοφ των 30.000 € (θ τιμι δεν περιλαμβάνεται ςτα πακζτα) κατά τα
ειδικότερα αναφερόμενα ςτθν οικεία αςφαλιςτικι ςφμβαςθ.
21) Αναγνωρίηω ότι ο ιδιοκτιτθσ δεν φζρει οιαδιποτε ευκφνθ εάν το Αυτοκινθτοδρόμιο
ερρϊν για κάποιο λόγο είναι κλειςτό. Δικαιοφμαι ςτθ περίπτωςθ αυτι να ηθτιςω τθν
επιςτροφι του μιςκϊματοσ που προκατζβαλα ι του αντιτίμου των ειςιτθρίων.
22) Δθλϊνω ότι ανζγνωςα με προςοχι το παρόν ζγγραφο και όλα όςα μου ενεχείριςε ο
ιδιοκτιτθσ, τα οποία αποτελοφν αναπόςπαςτο τμιμα τθσ παροφςασ διλωςισ μου και ότι
αποδζχομαι ςτο ςφνολό τουσ το περιεχόμενό τουσ κακϊσ και ότι δεν ζχω άλλεσ αξιϊςεισ
πλθν αυτϊν που αναφζρονται ςτθν παροφςα.

Επιπλζον ζλαβα γνϊςθ για τα εξισ :
ΚΑΝΟΝΕ ΑΦΑΛΕΙΑ ΣΗ ΠΙΣΑ
1. Γνωρίηω τθν διεκνι ορολογία ςτθν αγγλικι γλϊςςα για τουσ κανόνεσ χριςθσ τθσ
πίςτασ κακϊσ και τθν ερμθνεία τθσ ςιμανςθσ των ςθμαιϊν που χρθςιμοποιοφνται
μζςα ςτθν πίςτα.
2. Η πίςτα ζχει μία είςοδο και μία ζξοδο μόνο.
3. Δε ςταματάμε μζςα ςτθ πίςτα για κανζναν απολφτωσ λόγο. Αν υπάρχει πρόβλθμα
βγαίνουμε ςτον διάδρομο των pits ι ςτα paddocks.
4. τθ πίςτα κινοφμαςτε με τθ φορά του ωρολογίου. Ποτζ και για κανζναν λόγο δε
πθγαίνουμε ανάποδα μζςα ςτθ πίςτα.
5. Απαγορεφεται κάκε είδουσ επίδειξθ μζςα ςτθν πίςτα και ςτα pits, δεν κάνουμε
burn out, χειρόφρενα ι άλλου είδουσ ακροβατικά.
6. Ο υπεφκυνοσ τθσ πίςτασ ζχει το δικαίωμα να βγάλει από τθν πίςτα όποιον δεν
ςυμμορφϊνεται με τουσ κανονιςμοφσ που διζπουν τθν κυκλοφορία.
7. Φοράμε υποχρεωτικά ηϊνεσ αςφαλείασ και κράνοσ.
ΗΜΑΙΕ
Πράςινη: Η πίςτα είναι ελεφκερθ, οποιοδιποτε πρόβλθμα ζχει αντιμετωπιςτεί.
Κόκκινη: Πρόβλθμα μζςα ςτθν πίςτα, χαμθλϊνουμε ταχφτθτα, απαγορεφεται θ
προςπζραςθ, ολοκλθρϊνουμε τον γφρο με μεγάλθ προςοχι και βγαίνουμε από τθν ζξοδο,
ςτον χϊρο των paddock.
Κίτρινη: Κίνδυνοσ. Χαμθλϊνουμε ταχφτθτα. Απαγορεφεται θ προςπζραςθ.
Καρό: Σζλοσ χρόνου-ζξοδοσ από τθν πίςτα.
Δηλώνω υπεφθυνα πωσ ζλαβα γνϊςθ των ανωτζρω και υπόςχομαι να τθριςω τουσ
κανονιςμοφσ και επιπλζον να ςυμμορφωκϊ ςτισ υποδείξεισ που μου ζγιναν.
Ο ΔΗΛΩΝ

