
På bagsiden bedes alle deltagere 
skrive deres personlige oplysninger samt 

underskrift som bekræftelse på, 
at nedenstående startbetingelser respekteres.

HUSK AT MEDBRINGE DENNE SEDDEL 
UDFYLDT OG UNDERSKREVET

Betingelser for aktiviteter på Auning Kart Park

1. Kørsel og ophold på Auning Kart Park sker på eget ansvar. Auning Kart Park kan ikke drages til ansvar 
 for skade forvoldt eller pådraget på Auning Kart Parks anlæg eller materiel.
 
2. Opbevaring og anvendelse af tøj og personlige ejendele sker på eget ansvar. Auning Kart Park 
 kan ikke drages til ansvar for skader eller tyveri af personlige ejendele. 

3. Uagtsom kørsel, usportslig opførsel eller andet brud på instruktioner fra Auning Kart Park kan medføre 
 bortvisning uden økonomisk refusion. 

4. Ledsagende børn under 16 år skal have accept og underskrift fra forældre eller værge for at få lov at 
 deltage aktivt i gokartaktiviteter.  

5. Det er ikke tilladt, at være alkoholpåvirket ved aktiv deltagelse i gokartaktiviteter på Auning Kart Park. 
 Der gælder samme alkoholregler ved kørsel på Auning Kart Park som på offentlige veje. 

Med min underskrift bekræfter jeg, at Auning Kart Park har ret til at bortvise mig fra anlægget 
i tilfælde af brud på ovenstående betingelser eller anden instruktion. 

Del dit billede på Instagram med #auningkartpark 
og få det vist på vores hjemmeside og Facebook!
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