ΦΙΛΠΑ, Κυβέλης 6, Γέρακας

ΣΙΣΑ, Αντιόπης 2, Αγ. Δημήτριος

τηλ 2106534700 fax 2106533420

τηλ/fax 2109704457

ΚΛΑΣΣΙΚΟ ΡΑΛΛΥ ΕΛΛΑΔΑΣ 2017
4-5 Μαρτίου 2017

ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Λήξη συμμετοχών: Δευτέρα 27 Φεβρουαρίου 2017
ΟΔΗΓΟΣ

ΣΥΝΟΔΗΓΟΣ

ΟΜΑΔΑ ή ΣΥΛΛΟΓΟΣ
ΕΠΩΝΥΜΟ
ΟΝΟΜΑ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΚΙΝΗΤΟ ΤΗΛΕΦΩΝΟ
FAX / E-mail
ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΟΥ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΟΥ ΑΓΩΝΑ (όνομα, κινητό)

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ

ΑΡΙΘ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ

ΤΥΠΟΣ

ΑΡ. ΚΑΡΤΑΣ FIVA/FIA

ΕΤΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ

ΚΥΒΙΣΜΟΣ

Κατηγορία Πράσινη με Μ.Ω.Τ. έως και 46 Klm/h (σε επιλεγμένες ΕΔΑ)
Κατηγορία Κόκκινη με Μ.Ω.Τ. έως 50 Km/h
Κατηγορία “Trophy Tour” (κατηγορία με λιγότερες ειδικές δοκιμασίες)
Τεχνικό έλεγχο και παραλαβή υλικού από ΦΙΛΠΑ

ΣΙΣΑ

ΠΑΡΑΒΟΛΟ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ για διμελές πλήρωμα με διαμονή σε δίκλινο δωμάτιο = €290 (Ειδικό μειωμένο παράβολο για
δηλώσεις συμμετοχής έως 16/2/2017, ώρα 21:00 = €250). ΠΡΟΣΟΧΗ! Δήλωση για την οποία δεν έχει καταβληθεί παράβολο
θεωρείται AKYPH.
Επιθυμώ Διαμονή σε 2 Μονόκλινα*
Επιθυμώ Διαμονή σε Τρίκλινο*
ΔΕΝ Επιθυμώ Διαμονή*
* Για τις παραπάνω ειδικές επιθυμίες, η ενημέρωση τιμών γίνεται από τη γραμματεία των συλλόγων.
Το παράβολο συμμετοχής περιλαμβάνει: α) έξοδα & έντυπα του αγώνα, β) μία διανυκτέρευση με ημιδιατροφή στο ξενοδοχείο
Montana Hotel & Spa στο Καρπενήσι, γ) συμμετοχή σε όλες τις εκδηλώσεις του αγώνα και στην δεξίωση απονομής επάθλων,
δ) ασφάλεια αστικής ευθύνης προς τρίτους.

Τραπ. Λογαρ. Πειραιώς ΦΙΛΠΑ: 5069037331684 ΙΒΑΝ GR9001720690005069037331684
Τραπ. Λογαρ. Πειραιώς ΣΙΣΑ: 6390040030683 ΙΒΑΝ GR3201713900006390040030683
O υπογράφων συμμετέχων / οδηγός δηλώνω ότι συμμετέχω με δική μου ευθύνη, έχω μεριμνήσει ώστε το όχημά μου να είναι ασφαλισμένο και
να διαθέτει οδική βοήθεια και ότι δεν θα θεωρήσω τους Oργανωτές, τα στελέχη της οργάνωσης, την Ε.Ο. ΦΙΛΠΑ, την ΦΙΛΠΑ και τον ΣΙΣΑ
υπεύθυνους για οποιοδήποτε ατύχημα ή τραυματισμό κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης. Eπίσης δηλώνω ότι έχω πλήρη γνώση των κανόνων και
κανονισμών που έχουν εκδοθεί από την Ε.Ο. ΦΙΛΠΑ και τη FIVA και εγγυώμαι να σέβομαι αυτές τις οδηγίες και τους κανονισμούς. Bεβαιώνω ότι
οτιδήποτε αναφέρω σ’αυτήν τη δήλωση είναι σωστό.

Ημερομηνία..................................……………..

Υπογραφή Συμμετεχόντων.........................................

