XVI. GALAXY GRS RALLY LUŽICKÉ HORY
Phone /FAX : (+420)485108465

lausitzcup@frogfrog.cz

Autoklub Hrádek nad Nisou, CZ 46334

PŘIHLÁŠKA / ENTRY
UZÁVĚRKA PŘIHLÁŠEK :

Start. č :

15. 4.2013

The original entry form must reach the organisers the latest by Monday 15 April 2013

Soutěžící

Jezdec

Spolujezdec

Entrant

First driver

Co-driver

Name of Entrant

Název Týmu
Family name

Příjmení
First (given) name

Jméno
Date of birth

Datum narození
Nationality (as passport)

Národnost
Postal address

Ulice a č.p. / Street

Adresa

Město/City
PSČ / postal code

Addres for correspodence
(please just tick one contact)

Korespondenční adresa - označte
prosím křížkem jednu osobu
Telehone No.

Číslo telefonu
e-mail address

E-mailová adresa
Competition licence No.

Č.soutěžní licence

Issuing ASN

Vydaná ASN
Driving licence No.

Číslo řidičského průkazu.

Country of issue

Země vydání
Team Manager/Co-ordinator

Manažer týmu / koordinátor
Mobile Tel. No.

Číslo mobilního telefonu
e-mail address

e-mailová adresa koordinátora

DETAILS OF THE CAR
Make

/ Podrobnosti o vozidle
Country of registration

Značka

Země registrace

Model

Registration No.

Model

Registrační značka

Year of manufacture

Cylinder capacity

Rok výroby

Obsah

Group/class

Chassis No.

Skupina/třída

Číslo karoserie

Homologation No.

Tech. Passport No.

číslo homologace

Č. technického průkazu

Vozidlo pro seznamovací jízdy / Reconaissance car
Značka a typ / Make and model

RZ / Registration No.

Údaje o zvláštních přáních pro stání v servisním parkovišti uveďte na samostatné příloze.

PROSÍM OZNAČTE VÁŠ VKLAD (jen jeden řádek) / PLEASE INDICATE YOUR ENTRY FEES
AMOUNT
platba

ENTRY FEES / Přihlašovací vklad

Tick
označte

včetně / incl.
Laustz cup

MČR ve Sprintrally / Czech championchip in Sprintrally, vklad
7700,-+DPH 21%, pojistné 1030,- záloha na pytel do SP 250,-. Pokud
jste pojištění dlouhodobě v souladu s NSŘ 9.567,-

10.597 Kč

Pohár mládeže Vklad 5500 + DPH 21%, 309 poj. 250 záloha pytel na 7.214
odp.
Kč
Pouze Lužický pohár - české posádky vklad 7700,- + DPH 21%,
pojistné 1030,- záloha na pytel do SP 250,-. Pokud jste pojištění
dlouhodobě v souladu s NSŘ 9.567,-

10.597 Kč

Only Lausitz cup (Incl. Insurance 40 EUR) Foreign crews only

340 EUR
vklad x 2

Without optional advertising / S odmítnutím volitelné reklamy

Vaše startovné zaplaťte na účet

/ Pay your fee to:

Název banky / Bank Name
Kód banky / BLZ:
Číslo účtu / Account Number
Majitel účtu / Account Holder:
Mezinárodní číslo účtu / IBAN :
Mezinárodní identifikátor banky / BIC:

GE Money Bank Liberec
0600
172630738
Autoklub Hrádek n.N. v AČR
CZ26 0600 0000 0001 7263 0738
AGBACZPP

Při úhradě po uzávěrce přihlášek bude účtován poplatek ve výši 25% vkladu.
K přihlášce přiložte kopii licence soutěžícího se známkou pro rok 2013

INFORMACE O PRIORITÁCH / PRIORITY INFORMATION
P1

:
P2

P3

FIA Priority Seeding
Previous FIA Seeding
National Seeding / ASN priorita
Have you won a National Championship
Championship :

Non Priority
Year :
Year :

PROHLÁŠENÍ O ZODPOVĚDNOSTI / DECLARATION OF INDEMITY
Má účast na tomto podniku je na moje vlastní nebezpečí a nebudu přenášet zodpovědnost na organizátora rallye za
jakoukoli nehodu, zranění, škodu atd. v průběhu soutěže. Prohlašuji, že znám ustanovení a předpisy FIA a NSŘ a
zaručuji jejich dodržování mojí . osobou bez vyjímky. / Současně zmocňuji hlavního lékaře závodu ke zjištění
informací ohledně mého zdravotního stavu v případě mé hospitalizace ve zdravotním zařízení pro případ úrazu během
rally
My participation on this rally is at my own risk and I will not hold the Organisers responsible for any accidents, injuries, etc. during
rally. I declare to have full knowledge of FIA and National regulations and prescriptions in complance with the rally will be run and
I guarantee to respect them, without exception.
Ich nehme auf eigenes risiko an dieser Rallye teil und ich stelle die Veranstalter frei von allen Ansprüchen bei Unfällen,
Verletzungen, Schäden usw. während der Rallye. Ich erkläre, dass ich von den Bestimmungen der FIA und den Nationalen
Bestimmungen und den Vorschriften in Verbindung mit der Rallye Kenntnis genommen habe und ich akzeptiere sie völlig.
POTVRZENÍ A SOUHLAS / ACKNOWLEDGEMENT AND AGREEMENT
Stvrzuji svým podpisem, že všechny informace obsažené v této přihlášce jsou správné, že znám a plně schvaluji
podmínky uvedené výše a přijímám lhůty a podmínky spojené s mou účastí na tomto podniku. /
By my signature I declare that all information contained on the entry form is correct and that I acknowledge and agree in full to the
terms and conditions of the above indemnity and that I accept all the terms and conditions relating to my participation in this
event. /
Mit meiner Unterschrift erkläre ich, dass alle Angaben in dieser Nennung korrekt sind und dass ich die alle Bedingungen und den
oben stehenden Haftungsverzicht anerkenne und ich alle Bestimmungen und Bedingungen im Zusammenhang mit dieser
Veranstaltung akzeptiere.

11.3.2013

www.rallyluzickehory.cz
Signature of 1st
Driver

Signature of Co-Driver

Date

Podpis soutěžícího

Podpis jezdce

Podpis spolujezdce

Datum

Unterschrift Bewerber

Unterschrift 1. Fahrer

Unterschrift Beifahrer

Signature of Entrant

