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Είμαι κάηοτος μόνιμοσ ζένζορα τρονομέηρηζης     
Παξαθαινύκε ζεκεηώζηε 
 

 

ΔHΛΩH YMMETOXH (Λήξη συμμετοχών 01/04/2016) 
 

 YMMETEXΩN OΔHΓO 

Oλνκαζία πκκεηέρνληνο   

Ολνκαζία ωκαηείνπ   

Eπώλπκν     

Όλνκα   

Φεπδώλπκν   

Hκεξoκελία  γέλλεζεο   

Γηεύζπλζε 

 

  

Tειέθωλν εξγαζίαο   

Tειέθωλν νηθίαο   

Kηλεηό   

Fax   

E mail    

Γειηίν Αζιεηνύ    

Eθδνύζα Aξρή   

Aξηζκόο δηπιώκαηνο   

Xώξα έθδνζεο   

Team Manager ή 
Eκπρόζωπος 

 

Tειέθωλν εξγαζίαο  

Kηλεηό  

e-mail   

 
TOIXEIA AYTOKINHTOY 

Kαηαζθεπαζηήο  Aριθμός Κσκλοθορίας  

Tύπνο  C.C. θπβηθά  

Καηεγνξία  (Α,Β,Γ,Γ)  Aξηζκόο πιαηζίνπ  

Έηνο θαηαζθεπήο  Aξηζκόο θηλεηήξα  

Aξηζκόο Homologation   Xξώκα   

Xώξα Kαηαρώξεζεο  Aξηζκόο Γειηίνπ Tαπηόηεηαο  

Aξηζ. πκκεηνρήο 

 

ΝΑΙ ΟΥΙ 



__________________________________ 

 

Παξάβνιν γηα έλα  απηνθίλεην (παξαθαινύκε ζεκεηώζηε ην παξάβνιν)   

ΠAPAB. YMMETOXH ΤΜΜΕΣΟΥΗ ΕΚΔΟΗ ΗΜΕΡΙΙΟΤ 
ΔΕΛΣΙΟΤ 

ΔΕΞΙΟΣΕΥΝΙΑ 60€  10€  

Δήλωζη για ηην οποία δεν έτει καηαβληθεί παράβολο θεωρείηαι AKYPH 

ΠΛHPΩMH ΠAPABOΛOY YMMETOXH 
 
ην Γξαθείν ηεο ΛΑΜ  ή ζηνλ παξαθάηω ινγαξηαζκό ηξαπέδεο   
 
ηνηρεία ηξαπέδεο: Σξάπεδα Πεηξαηώο                
Όλνκα  ινγαξηαζκνύ: Λέζρε Απηνθηλήηνπ & Μνηνζπθιέηαο εξξώλ Λ.Α.Μ..  
Αξηζκόο ινγαξηαζκνύ:  
ΙΒΑΝ:GR4801 7225 7000 5257 0703 5637 5 
ε κάθε καηάθεζη είναι απαραίηηηο ηο ονομαηεπώνσμο ηοσ καηαθέηη 

 
ΔHΛΩH  
O ππνγξάθωλ ζπκκεηέρωλ / νδεγόο / ζπλνδεγόο ηνπ δειωζέληνο, απηνθηλήηνπ, ζηελ 2ε Αλάβαζε Νηγξίηαο, βεβαηώλω κε ηελ 
ππνγξαθή κνπ όηη νηηδήπνηε αλαθέξω ζ’ απηήλ ηε δήιωζε είλαη αιεζέο.  
 
Η  αζηηθή επζύλε ηωλ   εκπιεθνκέλωλ κε ηελ νξγάλωζε θαη δηεμαγωγή ηνπ αγώλα θπζηθώλ θαη λνκηθώλ πξνζώπωλ, όπωο  
ΟΜΑΔ,  ΔΠΑ,  Αζιεηηθό ωκαηείν,  Οξγαλωηηθή Δπηηξνπή θαζώο θαη νδεγνί ηνπ αγώλα,  θαιύπηεηαη από αζθαιηζηηθή εηαηξεία 
κε βάζε αζθαιηζηηθή ζύκβαζε πνπ έρεη ζπλαθζεί θαη ηζρύεη κεηαμύ ηεο ΟΜΑΔ θαη ηεο εθάζηνηε αζθαιηζηηθήο εηαηξείαο, 
ζύκθωλα κε ηνπο όξνπο θαη ηηο πξνϋπνζέζεηο ηεο ζπκβάζεωο απηήο θαη ηεο Διιεληθήο Ννκνζεζίαο.  
Οπνηαδήπνηε άιιε  επζύλε ηωλ παξαπάλω πξνζώπωλ θξίλεηαη κε βάζε ηελ Διιεληθή Ννκνζεζία θαη ηνπο ηζρύνληεο 
θαλνληζκνύο  ζηνπο νπνίνπο  πξνβιέπνληαη νη αξκνδηόηεηεο θαη ε επζύλε ηνπ θαζελόο.  
Γειώλω αθόκε όηη γλωξίδω όηη ην άζιεκα πνπ ζπκκεηέρω είλαη επηθίλδπλν θαη όηη έρω πιήξε γλώζε ηωλ θαλόλωλ θαη 
θαλνληζκώλ πνπ έρνπλ εθδνζεί από ηελ ΔΠΑ πνπ θαιύπηνπλ θαη ειέγρνπλ ηνπο αγώλεο θαη εγγπώκαη λα ζέβνκαη απηνύο ηνπο 
θαλόλεο θαη θαλνληζκνύο. 
 
 
 
 
  
  
 
 

 
 
 
 
Ηκεξνκελία: 
 
 
H δήιωζε πξέπεη λα θζάζεη ζηε γξακκαηεία ην αξγόηεξν κέρξη ηηο (λήξη συμμετοχών), καδί κε ην απνδεηθηηθό ηεο πιεξωκήο. 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
ΤΝΕΥΟΜΕΝΟ ΥΩΡΟ SERVICE (εθόζνλ είλαη δπλαηόλ λα δνζεί ηέηνηα δηεπθόιπλζε) 

 
Παξαθαιείζζε λα ελεκεξώζεηε ηελ νξγάλωζε εάλ επηζπκείηε ζπλερόκελν ρώξν service θαη κε πνηνπο αγωληδόκελνπο. Δπίζεο θαη 
γηα ηα κέηξα πνπ επηζπκείηε (κήθνο ρ πιάηνο) 
 

ΤΜΜΔΣΔΥΧΝ 
 
 
 

 Αξ. πκκεηνρήο 

 

ΤΜΜΔΣΔΥΧΝ 
 
 
 

 Αξ. πκκεηνρήο 

 

ΤΜΜΔΣΔΥΧΝ 
 
 
 

 Αξ. πκκεηνρήο 

 
Ο αξηζκόο ζπκκεηνρήο ζα ζπκπιεξωζεί από ηελ νξγάλωζε 

Yπνγξαθή πκκεηέρνληνο Yπνγξαθή  Oδεγνύ 


