XXVII. VALAŠSKÁ RALLY 2008
28. 03. – 29. 03. 2008 Valašské Meziříčí, Czech Republic
Pořadatel : Autoklub RS – Vsetín v AČR, Bratří Hlaviců 127, 755 01 VSETÍN (CZ)
Adresa pro doručení pošty : Miroslav Hošák, Dolní Jasenka 744, 755 01 Vsetín (CZ)
tel. a fax : + 420 571 410189, mobil : + 420 603 262525, e-mail : MHos@seznam.cz

P Ř I H L Á Š K A – ENTRY FORM
UZÁVĚRKA PŘIHLÁŠEK / CLOSING DATE FOR ENTRIES: 18. března 2008
SOUTĚŽÍCÍ/ENTRANT

JEZDEC/FIRST DRIVER

SPOLUJEZDEC
CO-DRIVER

Jméno týmu / Team name/Soutěžící
Kontaktní osoba/Contact person
Příjmení / Suname
Jméno / Name
Datum narození / Date of birthday
Národnost / Nationality
Poštovní adresa /Postal address
Telefon zaměstnání
Telephone No. (business)
Telefon byt/Telephone No. (private)
Mobilní tel. / Mobile phone No.
Fax/Fax No.
E-mail/E-mail address
Čís. řidič. průkazu / Driving lic. No.
Stát vydání / Coutry of issue
FIA licence čís. / FIA licence No.
Priorita ASN/Národní priorita
Vystavena ASN / Issuing ASN
Korespondenci prosíme zaslat na adresu: / Please, send the correspondence to the address:

V případě nehody informovat:
In case of akcident to inform:

Tel/mobil :

Jméno a příjmení :

Kontakt servis :

PODROBNOSTI O VOZIDLE / DETAILS OF THE CAR
Značka / Make

Reg. Značka / Registr. No.

Typ / Model

Objem válců / Cylinder cap.

Rok výr. / Year of manufac.

Číslo karoserie/Body No.

Skupina/Třída-Group/Vlase

Číslo motoru/Engine No.

Homolog. / Homolog. No

Převládající barva
Predomonant Colour

Země reg. / Coutry of registr.

Číslo technického průkazu
Tech. Pass. No.

Typ účasti/Type of Entry

Obchodní/Právnická
Trade/Legal

Organizátory nabízená reklama přijata
Organizers Proposed Advertising Accepted

ANO/NE – Yes/No

ANO/NE
Yes/No

Soukromník/Amatér
Private/Ameteur

ANO/NE
Yes/No

JUNIOR

ANO/NE

ANO/NE – Yes/No

1

PŘIHLAŠOVACÍ VKLADY/ Entry fees
S VOLITELNOU REKLAMOU
WITH OPTIONAL ADVERTISING

-

AKCEPTUJI VKLAD / I ACCEPT ENTRY FEE
BEZ VOLITELNÉ REKLAMY
WITHOUT OPTIONAL ADVERTISING

12 600,- Kč (včetně pojištění)
Údaje pro zaslání daňového dokladu :
Firma, adresa :

18 600,- Kč (včetně pojištění)
IČO :

DIČ :

Bankovní účet / Bank account: ČSOB, a.s., Poštovní spořitelna, pobočka Vsetín, číslo účtu.:197912248/0300
Variabilní symbol / Variable Symbol: Číslo licence jezdce / No. Of driver`s licence
My, níže podepsaní, tímto prohlašujeme, že se XXVII. Valašské rally 2008 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.
Účastníci chápou a znají všechna rizika a nebezpečí motoristického sportu a plně je akceptují. Pokud by některý
z účastníků byl během nějakého podniku zraněn, odevzdáním své přihlášky do tohoto podniku výslovně
prohlašuje, že souhlasí s veškerým lékařským ošetřením, vyproštěním, dopravou do nemocnice nebo na jiné
místo první pomoci. Všechny tyto úkony budou provedeny úrazovým personálem k tomu určeným pořadatelem
podle jeho nejlepších znalostí a podle odhadu stavu účastníka. Účastníci se zavazují, že uhradí všechny s tím
spojené náklady, pokud tyto nejsou pokryty úrazovým pojištěním z licence nebo jinými pojistnými smlouvami.
Účastníci se za sebe a své právní nástupce, tudiž i za všechny pojišťovny, s nimiž případně uzavřeli doplňující
smlouvy, zříkají jakýchkoliv přímých nebo nepřímých požadavků na úhradu škody vůči FASu, jeho
funkcionářům, pořadateli, popř. organizátorovi nebo vlastníku trati, jakož i vůči jakékoli další osobě nebo
sdružení, které mají co do činění s motoristickým podnikem (včetně všech činovníků, úřadů a organizací,
udělujících povolení pro podnik), jakož i vůči jiným soutěžícím a jezdcům, souhrnně označované jako „strany“.
Účastníci odevzdáním přihlášky do této rally prohlašují, že se neodvolatelně a bezpodmínečně vzdávají
veškerých práv, právních prostředků, nároků, pohledávek, jednání nebo procesů, které by jejich jménem mohly
být použity proti „stranám“. To v souvislosti se zraněním, ztrátami, škodami nebo výdaji (včetně nákladů na
právní zastoupení), které účastníkům vzniknou na základě nehody nebo úrazu v rámci této rally. Odevzdáním
přihlášky do této rally účastníci neodvolatelně prohlašují, že „strany“ navždy ručení za takové škody zbavují,
zprošťují, budou strany chránit a zajistí, aby nemusely platit náhradu škody.
Účastníci odevzdáním přihlášky do této rally prohlašují, že rozumějí plnému významu a dopadu těchto
prohlášení a dohod, že na sebe tyto závazky berou ze svobodné vůle a tím se neodvolatelně vzdávají jakéhokoli
práva podat žalobu kvůli škodám vůči „stranám“, pokud je to podle českého právního řádu přípustné. Účastníci
se za sebe a své právní nástupce rovněž vůči „stranám“, zvláště vůči FASu, jeho funkcionářům, pořadateli,
organizátoru rally nebo provozovatelům závodních tratí, popř vůči úřadům a organizacím, které pro tuto rally
vystavily povolení, vzdávají veškerých nároků ohledně škod jakéhokoli druhu, které jsou spojeny s typickým
sportovním rizikem, především kvůli všem typickým a předvídatelným škodám. A to i pro případ mírně
nedbalosti „stran“.

POTVRZENÍ O ZAPLACENÍ VKLADU MUSÍ BÝT POŘADATELI ZASLÁNO SPOLU S PŘIHLÁŠKOU. POZDĚJŠÍ TERMÍN
PŘEDLOŽENÍ POTVRZENÍ O ZAPLACENÍ NEBUDE AKCEPTOVÁN A PŘIHLÁŠKA SOUTĚŽÍCÍHO BUDE ODMÍTNUTA.
A PAYMENT RECEIPT MUST BE SENT TO THE ORGANISERS TOGETHER WITH COMPLETED APPLICATION FORM.
LATERDATE FOR SUBMISSION OF PAYMENT DOCUMENT WILL NOT BE ACCEPTED AND THE APPLICATION OF THE
ENTRANTWILL BE REFUSED.

Zde, prosím, nalepte fotokopii dokladu o zaplacení vkladu (poštovní poukázku, převodní příkaz)
Please stick here photocopy of the entry-fee payment document (order of payment)
Razítko ASN
ASN Stamp

Podpis soutěžícího
Entrant’s Signature

Podpis prvního jezdce
First Driver’s Signature

Podpis spolujezdce
Co-driver’s Signature

Místo a datum: / Place and Date:
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