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1. člen  
Zavedam se tveganja in nevarnosti pri tovrstnih motoriziranih športnih prireditvah in se s svojim podpisom 
zavezujem, da bom takoj in brezpogojno upošteval navodila organizatorjev, rediteljev in drugim 
predstavnikov, in pa tudi njihove ukaze (pisno, ustno ali vizualno). To velja še posebej za prepoved vstopa v 
katerokoli prepovedano območje.  
 
2. člen  
Izjavljam, da v primeru, če zapustim območje, ki je namenjeno obiskovalcem, ravnam na lastno odgovornost, 
tudi če so mi to odobrili organizatorji.  
 
3. člen  
Odstopam od pravice, da bi jaz ali kateri koli izmed mojih pravnih naslednikov za telesne poškodbe, 
materialno škodo ali ekonomsko izgubo, v kolikor se nahajam zunaj površin, ki so namenjene obiskovalcem in 
gledalcem (glej 2. člen) in je prišlo do nesreče ali škode, ki je bila nenamerno povzročena s strani katere izmed 
spodaj naštetih oseb, klical na odgovornost:  
• Organizatorje, njihove predstavnike, uradne osebe in strokovne sodelavce  

• Lastnike kamnoloma Verd in njegove predstavnike  

• Voznike, sovoznike, imetnike vozila, tekmovalce in njihove asistente  

• Oblasti, uradne osebe pri tekmovanju ali druge osebe, ki so kakor koli povezane z organizacijo prireditve  
 
4. člen  
Zavedam se, da kršenje 1. člena vodi v odvzem tako novinarske kot tudi fotografske akreditacije.  
 
5. člen  
Prepovedano je vzpenjanje na delovne stroje (premičnine) in nepremicnine, ki se nahajajo v kamnolomu Verd. 

 
6. člen  
Ob prevzemu akreditacije za novinarje je kavcija za najem »press« jopiča 10 Eur.  
 
7. člen  
Za uporabo snamalnih naprav, brezpilotnih zrakoplovov oziroma dronov je potrebno upoštevati zakonodajo, 
ki velja na področju Slovenije.  
 
8. člen  
Izjavljam, da se strinjam z objavo posnetega materila z dogodka RallyShow Legend 2019 na spletnih in 
facebook straneh organizatorja (www.autosport-jazon.si, www.rallyshow.si, www.rallyshow.si/legende, FB: 
Autosport Jazon in FB: RallyShow.si).  
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