Soutěžící

Jezdec

Spolujezdec

Soutěžící
Kontaktní osoba
Příjmení
Jméno
Datum narození
Národnost
Poštovní adresa
Číslo mobilního telefonu
Číslo faxu
E – mail (adresa)
Číslo soutěžní licence
Vydána ASN
Číslo řidičského průkazu
Země vydání
FIA A

Priorita

FIA B

ASN

V případě nehody prosím
informujte
Registrace do MČR-S 2012:
Ano
Ne

Datum registrace – zaplacení poplatku

Junior (do 25 let):
Ano

Ne

Mistrovství

Splnění podmínek:
Počet odjetých podniků Poháru ČR v rally:
Korespondenci prosíme zaslat na adresu (uveďte prosím i e-mail):

Značka

PODROBNOSTI O VOZIDLE
Registr. značka

Model

Objem motoru cm³

Rok výroby

Číslo karosérie

Skupina / třída

Číslo motoru

Číslo homologace

Vlastník vozidla

Země registrace

Č. tech. průkazu

Typ účasti:

Komerční / Právnická ap.

Pořadatelem nabízená reklama přijata:

Privátní / Amatér

Ano

Ne
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PŘIHLAŠOVACÍ VKLADY
Aby byla přihláška platná, musí být doprovázena příslušným přihlašovacím vkladem,
potvrzením na celkovou částku zaplacenou ASN soutěžícího, bankovní směnkou nebo
podrobnostmi o bankovním převodu apod.
Bankovním převodem na účet: Komerční banka Kostelec nad Orlicí, číslo účtu 19-1413550267 / 0100
Variabilní symbol: číslo licence jezdce
IBAN: CZ4301000000191413550267 SWIFT: KOMBCZPPXXX
Při Zahraniční platbě uveďte IBAN číslo úctu.
S volitelnou
reklamou

Bez volitelné
reklamy

Datum a čas uzávěrky

MČR-S

7 000,--

14 000,--

16. 7. 2012

PČR

5 000,--

14 000,--

16. 7. 2012

MČR-S, PČR

Pohár mládeže

828,--

248,--

PŘIHLAŠOVACÍ VKLAD

Výše pojistného
Mám zajištěno u firmy Allrisk

Prosím o zajištění
INFORMACE O VÝSLEDCÍCH JEZDCE

Podnik

Vozidlo

Skupina

Umístění
v abs.
ve třídě

Počet kl.
v cíli

Ostatní

Národní

Mezinárodní

Rok

POTVRZENÍ A SOUHLAS
My, níže podepsaní, tímto prohlašujeme, že se Matrix M.V. Rally Kostelec nad Orlicí 2012 zúčastňujeme na vlastní nebezpečí. Seznámili
jsme se zněním propozic a zavazujeme se dodržovat všechny předpisy a pravidla rally, stejně tak jako pokyny a rozhodnutí sportovních
komisařů. Potvrzujeme, že všechny údaje uvedené v přihlášce jsou správné a pravdivé, a že známe a plně schvalujeme podmínky
uvedené výše a přijímáme lhůty a podmínky spojené s naší účastí na tomto podniku. Prohlašujeme, že nebudeme přenášet
odpovědnost za jakékoliv nehody, zranění či škody vzniklé v průběhu soutěže na organizátory rally.
Potvrzuji tímto, že souhlasím, aby MSK TRIAL v AČR jako správce dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých
zákonů, v platném znění evidoval, shromažďoval a zpracovával mé osobní údaje, které jsem mu vyplněním této žádosti dobrovolně postoupil.
Tyto osobní údaje slouží pouze pro potřebu MSK TRIAL v AČR danou jeho předmětem činnosti, mohou být použity v rámci motoristické akce
podle MSŘ a NSŘ pro rok 2012. Prohlašuji, že jsem byl řádně informován o všech skutečnostech dle zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních
údajů.

Každý soutěžící je povinen při administrativní přejímce doložit, mezinárodní zelenou kartu o pojištění odpovědnosti za škody
způsobené třetím osobám. DOKLAD o pojištění odpovědnosti za škody způsobené třetím osobám na RZ (připojištění).
Všichni soutěžící předloží doklad o svém osobním úrazovém a zdravotním pojištění, které zahrnuje i náklady na případné léčení
v ČR. Bez těchto dokladů nemůže být posádce povolen start.
Přihlášku zasílejte na email: filip.krticka@seznam.cz

Razítko ASN *

Podpis soutěžícího

Podpis 1. jezdce

*) Nebo povolující a schvalovací dopis od ASN přihlašovaného soutěžícího.
Datum: ……………………………….
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Podpis spolujezdce

