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∆ΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
(Τα πεδία µε αστερίσκο είναι υποχρεωτικά)

ΣΥΜΜΕΤΕΧΩΝ

(ΟΜΑ∆Α – ΕΤΑΙΡΕΙΑ)
                                      Ο∆ΗΓΟΣ
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ 

ή ΨΕΥ∆ΩΝΥΜΟ

*

ΤΑΧ. ∆/ΝΣΗ *
ΤΗΛ., FAX & KINHTO *

ΑΡ.∆ΙΠΛΩΜΑΤΟΣ ΑΡ. LICENCE
                                      ΣΥΝΟ∆ΗΓΟΣ
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ 

ή ΨΕΥ∆ΩΝΥΜΟ
ΤΑΧ. ∆/ΝΣΗ

ΤΗΛ., FAX & KINHTO
ΑΡ.∆ΙΠΛΩΜΑΤΟΣ ΑΡ. LICENCE

                                      ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ /

ΤΥΠΟΣ

*
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

*     
Ζ1   Ζ2    Ζ3
τσεκάρετε ανάλογα  

ΑΡ.∆ΕΛΤΙΟΥ ΤΑΥΤΟΤΗΤΟΣ
ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ *

∆ΗΛΩΣΗ
     Οι Συµµετέχων, Οδηγός και Συνοδηγός δηλώνουµε ότι έχουµε πλήρη γνώση του κανονισµού του αγώνα και τον
αποδεχόµαστε ανεπιφύλακτα. ∆ηλώνουµε ακόµη ότι γνωρίζουµε ότι το άθληµα που συµµετέχω είναι επικίνδυνο και ότι
έχουµε πλήρη γνώση των κανόνων, κανονισµών και εγκυκλίων που έχουν εκδοθεί από τη FIA και την EΘΕΑ που
καλύπτουν και ελέγχουν τους αγώνες και εγγυούµαστε να σεβόµαστε αυτούς. Επίσης δηλώνουµε ότι η FIA, η EΛΠA, η
ΑΟΛΑΠ, τα στελέχη του αγώνα, και οι οδηγοί του αγώνα δεν φέρουν καµία ευθύνη έναντι τρίτων για τυχόν ατύχηµα ή
τραυµατισµό κατά τη διάρκεια του αγώνα. H αστική ευθύνη βαρύνει την ασφαλιστική εταιρεία µε την οποία έχει συναφθεί
συµβόλαιο κάλυψης κινδύνων από αυτές τις δραστηριότητες. 

Ο Συµµετέχων Ο Οδηγός Ο Συνοδηγός

       (ονοµατεπώνυµο-υπογραφή)    (ονοµατεπώνυµο-υπογραφή)          (ονοµατεπώνυµο-υπογραφή)

Για να γίνει δεκτή η συµµετοχή σας πρέπει να καταθέσετε το ποσό του παράβολου συµµετοχής µέχρι τη µέρα που λήγουν οι δηλώσεις
συµµετοχής ∆ευτέρα 17/01/2011 στο λογ/σµό της EUROBANK 0026-0061-53-0101198892 (Τουµπέκης Γεώργιος).
∆ηλώστε το όνοµά σας ως καταθέτη, διαφορετικά στείλτε την απόδειξη κατάθεσης µε fax στη λέσχη.

Με διαφήµιση Οργανωτή Χωρίς διαφήµιση Οργανωτή
Παράβολο συµµετοχής ιδιώτη 150€ 300€

Παράβολο συµµετοχής νοµικού προσώπου 200€ 400€

ΠΡΟΣΟΧΗ: Αν ο οδηγός δεν έχει πλήρη κυριότητα του αυτοκινήτου, απαιτείται υπεύθυνη δήλωση από τον ιδιοκτήτη (ή
συνιδιοκτήτη) για την παραχώρησή του για χρήση του στον αγώνα, θεωρηµένη για το γνήσιο της υπογραφής από
αρµόδια υπηρεσία.


