5ορ Αγώναρ TRC - DGC ΠΑΡΣΗ
ΣΗΛ. 6937123111 - 6977177001
FAX : 2731020905 – e-mail lamlam2186@hotmail.gr

Aξηζ. πκκεηνρήο

ΓHΛΩH YMMETOXH (Λήξη ζςμμεηοσών 15 ΔΠΣΔΜΒΡΙΟΤ 2017 ΣΙ 22.00 μμ)
ΔΠΙΘΤΜΩ ΝΑ ΠΔΡΑΩ ΑΡΥΙΚΟ ΣΔΥΝΙΚΟ ΔΛΔΓΥΟ ΜΔ ΒΑΗ ΣΟ ΓΣΣ

ΝΑΙ

ΟΧΙ

Δπηιέγνληαο λα πεξάζω ΑΣΔ κε βάζε ην ΓΣΣ, δειώλω ππεύζπλα όηη ην απηνθίλεηό κνπ είλαη ζύκθωλν κε ηνπο ηερληθνύο
θαλνληζκνύο, ηδηαίηεξα ζε ό,ηη αθνξά ηα ζπζηήκαηα αζθάιεηαο θαη ηπρόλ ζθξαγίζεηο, ζε άξηζηε θαηάζηαζε γηα ζπκκεηνρή ζηνλ
αγώλα θαη δελ έρεη θακία δηαθνξά από όζα αλαγξάθνληαη ζην Γειηίν Σερληθήο Σαπηόηεηαο (ΓΣΣ) ηνπ θαη θακία ηερληθή
εθθξεκόηεηα ή πξόβιεκα ζην ΓΣΣ
Παρακαλούμε σημειώστε ΥΠΟΦΡΕΩΤΙΚΑ με «Φ»

YMMETEXΩN

OΓHΓO

YNOΓHΓO

Oλνκαζία πκκεηέρνληνο
Ολνκαζία ωκαηείνπ
Eπώλπκν
Όλνκα
Φεπδώλπκν
Hκεξ. γέλλεζεο
Tειέθωλν εξγαζίαο
Tειέθωλν νηθίαο
Kηλεηό
Fax
E mail
Γειηίν Αζιεηνύ
Aξηζκόο δηπιώκαηνο
Xώξα έθδνζεο
Team Manager ή Eκππόζωπορ
Kηλεηό
e-mail

TOIXEIA AYTOKINHTOY
Kαηαζθεπαζηήο

Aπιθ. Κςκλοθοπίαρ

Tύπνο

C.C. θπβηθά

Eηνο θαηαζθεπήο

Aξηζκόο πιαηζίνπ

Oκάδα / Kιάζε

Aξηζκόο θηλεηήξα

Aξηζ. Homologation

Xξώκα

Xώξα Kαηαρώξεζεο

Aξ. Γειηίνπ Tαπηόηεηαο

ΠΑΡΑΒΟΛΟ ΤΜΜΔΣΟΥΗ

80 €

ΔΣΑΙΡΔΙ 160 €

Γήλωζη για ηην οποία δεν έσει καηαβληθεί παπάβολο θεωπείηαι AKYPH

ην Γξαθείν ηεο ΛΔΥΗ ΑΤΣΟΚΙΝΗΣΟΤ ΠΑΡΣΗ : ΒΡΑΙΓΟΤ 110 ΠΑΡΣΗ ή ζηνλ παξαθάηω ινγαξηαζκό ηξαπέδεο
ηνηρεία ηξαπέδεο:
Alpha Bank
Όλνκα ινγαξηαζκνύ:
ΦΟΤΝΣΟΤΚΖ ΕΑΥΑΡΗΑ
Αξηζκόο ινγαξηαζκνύ: 520-002101-369810
ΗΒΑΝ:

GR2801405200520002101369810

Ζ αζηηθή επζύλε ηωλ εκπιεθνκέλωλ κε ηελ νξγάλωζε θαη δηεμαγωγή ηνπ αγώλα θπζηθώλ θαη λνκηθώλ πξνζώπωλ, όπωο ΟΜΑΔ, ΔΠΑ, Αζιεηηθό
ωκαηείν Οξγαλωηηθή Δπηηξνπή, ηειέρε, 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.
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 ΔΠΑ πνπ θαιύπηνπλ θαη ειέγρνπλ ηνπο αγώλεο θαη εγγπώκαη λα ζέβνκαη απηνύο ηνπο θαλόλεο θαη θαλνληζκνύο

Ημερομηνία

Yπογραφή

