ΑΝΑΒΑΗ ΝΙΓΡΙΣΑ
06-07/05/2017
ΓHΛΩH YMMETOXH (Λήξη ζυμμεηοχών 28/04/2017)
ΔΠΙΘΤΜΩ ΝΑ ΠΔΡΑΩ ΑΡΥΙΚΟ ΣΔΥΝΙΚΟ ΔΛΔΓΥΟ ΜΔ ΒΑΗ ΣΟ ΓΣΣ

ΝΑΙ

ΟΥΙ

Επιλέγονηας να περάζω ΑΤΕ με βάζη ηο ΔΤΤ, δηλώνω σπεύθσνα όηι ηο ασηοκίνηηό μοσ είναι ζύμθωνο με ηοσς
ηετνικούς κανονιζμούς, ιδιαίηερα ζε ό,ηι αθορά ηα ζσζηήμαηα αζθάλειας και ηστόν ζθραγίζεις, ζε άριζηη καηάζηαζη
για ζσμμεηοτή ζηον αγώνα και δεν έτει καμία διαθορά από όζα αναγράθονηαι ζηο Δεληίο Τετνικής Τασηόηηηας (ΔΤΤ)
ηοσ και καμία ηετνική εκκρεμόηηηα ή πρόβλημα ζηο ΔΤΤ

ΔΙΜΑΙ ΚΑΣΟΥΟ ΜΟΝΙΜΟΤ ΔΝΟΡΑ ΥΡΟΝΟΜΔΣΡΗΗ

ΝΑΙ

ΟΥΙ

Παπακαλούμε ζημειώζηε ΤΠΟΥΡΔΩΣΙΚΑ με «Υ» όηι από ηα δύο ιζχύει και ζηα δύο θέμαηα

YMMETEXΩN

OΓHΓO

Oνομαςία Συμμετζχοντοσ
Ονομαςία Σωματείου
Ονοματεπώνυμο
Ψευδώνυμο
Hμερομηνία γζννηςησ
Διεφθυνςη
Tηλζφωνο ςταθερό
Kινητό
Fax
E mail
Δελτίο Αθλητοφ
Aριθμόσ διπλώματοσ
Team Manager ή Eκπρόςωποσ
Kινητό
e-mail
Kαταςκευαςτήσ
Tφποσ
Oμάδα / Kλάςη
Έτοσ καταςκευήσ (Ιςτορικά)
Aριθ. Homologation

ΣTOIXEIA AYTOKINHTOY
Aριθμόσ Κυκλοφορίασ
C.C. κυβικά
Aριθμόσ πλαιςίου
Aριθμόσ κινητήρα
Aρ. Δελτίου Tαυτότητασ

ΠAPABΟΛΟ ΣYMMETOXHΣ

Έωσ 1600cc: 130€

Πάνω από 1600cc: 130€

ΠΛHPΩMH ΠAPABOΛOY YMMETOXH
ην Γξαθείν ηεο Λ.Α.Μ.. ή ζηνλ παξαθάηω ινγαξηαζκό ηξαπέδεο
ηνηρεία ηξαπέδεο: ΣΡΑΠΕΖΑ ΠΕΘΡΑΘΩ
Όλνκα ινγαξηαζκνύ: ΛΕΥΗ ΑΤΣΟΚΘΝΗΣΟΤ ΜΟΣΟΤΚΛΕΣΑ ΕΡΡΩΝ
Αξηζκόο ινγαξηαζκνύ: 5257-070356-375
ΘΒΑΝ: GR4801722570005257070356375
Η αζηηθή επζύλε ηωλ εκπιεθνκέλωλ κε ηελ νξγάλωζε θαη δηεμαγωγή ηνπ αγώλα θπζηθώλ θαη λνκηθώλ πξνζώπωλ, όπωο ΟΜΑΕ,
ΕΠΑ, Αζιεηηθό ωκαηείν, Οξγαλωηηθή Επηηξνπή, ηειέρε, θαζώο θαη νδεγνί ηνπ αγώλα, θαιύπηεηαη από αζθαιηζηηθή εηαηξεία κε
βάζε αζθαιηζηηθή ζύκβαζε πνπ έρεη ζπλαθζεί θαη ηζρύεη κεηαμύ ηεο ΟΜΑΕ θαη ηεο εθάζηνηε αζθαιηζηηθήο εηαηξείαο, ζύκθωλα κε
ηνπο όξνπο θαη ηηο πξνϋπνζέζεηο ηεο ζπκβάζεωο απηήο θαη ηεο Ειιεληθήο Ννκνζεζίαο.
Οπνηαδήπνηε άιιε επζύλε ηωλ παξαπάλω πξνζώπωλ θξίλεηαη κε βάζε ηελ Ειιεληθή Ννκνζεζία θαη ηνπο ηζρύνληεο θαλνληζκνύο
ζηνπο νπνίνπο πξνβιέπνληαη νη αξκνδηόηεηεο θαη ε επζύλε ηνπ θαζελόο.
Γηλώνω αθόκε όηη γλωξίδω όηη ην άζιεκα πνπ ζπκκεηέρω είλαη επηθίλδπλν θαη όηη έρω πιήξε γλώζε ηωλ θαλόλωλ θαη
θαλνληζκώλ πνπ έρνπλ εθδνζεί από ηελ ΕΠΑ πνπ θαιύπηνπλ θαη ειέγρνπλ ηνπο αγώλεο θαη εγγπώκαη λα ζέβνκαη απηνύο ηνπο
θαλόλεο θαη θαλνληζκνύο.
Ημεπομηνία
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