49 RAJD FESTIWALOWY
09-10/06/2018, OPOLE

ZGŁOSZENIE INDYWIDUALNE
KIEROWCA

PILOT

Nazwisko
Imię
Data urodzenia
Adres do korespondencji
Telefon kontaktowy
E-mail
Przynależność klubowa *
Stopień i Nr Licencji *
Wydana przez *
Nr prawa jazdy
* wypełnić w przypadku posiadania licencji

Kontakt I.C.E
Nazwisko i imię

W nagłym wypadku proszę powiadomić:

Telefon

SZCZEGÓŁY DOTYCZĄCE SAMOCHODU
Marka, typ

Nr rejestracyjny

Pojemność skokowa

Nr podwozia

Klasa

Turbo

K1

Tak /
Yes

✔

Nie /
No

Nazwa ubezpieczyciela i nr polisy

Rok produkcji

WPISOWE / ENTRY FEES
Aby zgłoszenie było ważne należy do niego dołączyć potwierdzenie wpłaty właściwej kwoty na konto organizatora, tj. przekaz bankowy,
potwierdzenie przelewu bankowego itp.

od/from 21/05/2018 do/to: 04/06/2018, 23h:59:59s

Wysokość wpisowego w terminie:
Dla załogi zrzeszonej (kierowca lub pilot) w Automobilklubie Opolskim

Przelew bankowy
(obowiązkowo dowód nadania)

300zł
Automobilklub Opolski, ul. Wrocławska 102 45-837 Opole konto:PKO BP
oddział Opole 56 1020 3668 0000 5902 0009 6685

Sugerowana godzina BK:
OŚWIADCZENIE
✔Oświadczam, iż znane mi są ryzyko i niebezpieczeństwa związane z imprezami sportu samochodowego i w razie wypadku lub innych podobnych okoliczności wynikających z
mojego udziału w tych zawodach akceptuję pełną odpowiedzialność z tego tytułu, a także, nie będę występować względem Organizatora z roszczeniami wynikającymi z
powyższych zdarzeń. Deklaruję także pełną znajomość przepisów FIA i krajowych przepisów sportowych PZM odnoszących się do sportu samochodowego oraz gwarantuję
podporządkowanie się wszystkim tym przepisom bez wyjątku.
✔Wyrażam zgodę na gromadzenie i przetwarzanie moich danych osobowych przez Organizatora i PZM na potrzeby zawodów, zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997r. o
ochronie danych osobowych (Dz.U. 2002r. Nr 101 poz. 926 z późn.zm.). / I agree to collection and processing of my personal data by Organizer of the rally and PZM,
according to The Personal Data Protection Act dated 29.08.1997 (Dz.I. 2002r. Nr 101 poz. 926 z późn. zm.)
Administratorem powyższych danych osobowych, przetwarzanych w celu organizacji zawodów, jest Automobilklub Opolski z siedzibą w Opolu. Podanie danych jest dobrowolne,
lecz niezbędne do przyjęcia zgłoszenia. Osoby, których dane są zbierane przy zgłoszeniu mają prawo wglądu do nich oraz żądania od administratora ich prostowania. / The
controller of aforementioned personal data, which shall be processed for organizing competitions, is Automobilklub Opolski , based at Opole. Delivery of data is voluntary, yet
necessary for reception of the application. Individuals, whose personal data are collected at application, shall have right to access them or to request for their rectification from
the controller.

Data i miejsce

Podpis Kierowcy

DRUKUJ / PRINT

Podpis Pilota

