RACINGOLD TRACK DAY
16 oktober 2014 op het circuit van Spa Francorchamps

Algemene voorwaarden en condities

1/ Rijbewijs, verantwoord rijgedrag
Alle deelnemers aan de pilotensessie moeten in het bezit zijn van een geldig rijbewijs, en dat voor de
categorie van voertuigen die ze besturen op 16 oktober 2014 op het circuit van Spa Francorchamps.
De piloten moeten een goede fysieke gezondheid hebben. Ze garanderen dat hun zicht (eventueel met bril)
goed aangepast is aan rijden op een circuit.
Helm en gordel zijn verplicht aan boord van elk voertuig.
Elk voertuig neemt telkens maar één passagier mee.
Het is strikt verboden om op het circuit te rijden onder invloed van drugs of alcohol.

2/ Geluidsniveau
Deelnemers aan de Racingold Track Day houden zich eraan het maximum geluidsniveau voor de categorie
Ci te respecteren. Dat betekent:
•

107 dB gemeten bij een voertuig in stilstand, in neutrale stand, op één meter van de uitlaat, met een
hoek van 45°, en met de motor die draait op 75 % van het maximale toerental;

•

103 dB gemeten aan de rand van het circuit (LA, max, 15 meter)

3/ Staat van het voertuig
De wagen(s) waarmee u op het circuit rijdt en waarvoor u verantwoordelijk bent, moeten in een goede staat
verkeren en een aanvaardbare mechaniek hebben.

4/ Gebruik van de piste
U hebt toegang tot de piste met de polsband « BRIEFING » - als bewijs dat u aan de briefing hebt
deelgenomen – en de polsband « PILOOT » of « PASSAGIER ».
U betreedt de piste van 9u. tot 12u. en van 12 tot 17u.

5/ Infrastructuur
Mocht u – op één of andere manier - schade veroorzaken in de paddock, aan het materiaal, aan de afsluiting
van het circuit, of aan het circuit in het algemeen, dan factureert het circuit u meteen een bedrag dat
gelijkwaardig is aan de aangerichte schade.
De organisatie is gemachtigd om u het achtergelaten afval (bijvoorbeeld gebruikte banden) aan te rekenen
op het einde van het evenement.

6/ Annulatie
Elke annulatie meldt u telefonisch (+32 2 340 74 24) of per mail aan racingoldtrackday@racingold.com
Bij een laattijdige annulatie vermindert de terugbetaling zich ten opzichte van het totale bedrag:
- 3 weken voor het evenement: 50 %
- 2 weken voor het evenement: 25 %
- 1 week voor het evenement: 10 %
Wanneer de annulatie te wijten is aan slechte weersomstandigheden, betaalt Racingold u de hele som terug
die u stortte om uw deelname te bevestigen.

