Biała Podlaska, …………… roku

4 RAJD BIALSKI
ZGŁOSZENIE
KIEROWCA
Imię: ..................................... Nazwisko:………………………………………………..
Adres: .........................................................................................................................
Telefon: ................................. e-mail: ……………………………………………………
Data urodz.: .......................... prawo jazdy (kat. nr): …...............................................
Klub:....................................... licencja sportu samoch. …..........................................
PILOT
Imię:........................................Nazwisko:.....................................................................
Adres: ..........................................................................................................................
Telefon:………………………. e-mail:............................................................................
Klub:…………………………. licencja sportu samoch. ….............................................
SAMOCHÓD
Marka .....................................Model ...........................................................................
Rok produkcji ........................ Pojemność skokowa...................... Turbo: ……………
Nr rejestracyjny .....................................
Firma i nr polisy OC .....................................................................................................
Firma i nr polisy NW.......................................................................................................
W nagłym wypadku proszę powiadomić ………………………………………………….
tel: …………………………
Zgłaszamy swój udział w imprezie samochodowej i stwierdzamy podpisami prawdziwość danych zawartych w zgłoszeniu.
Oświadczamy, że jesteśmy świadomi ryzyka i niebezpieczeństwa podczas imprezy. W związku z moim uczestnictwem
przyjmujemy na siebie pełną odpowiedzialność, jednocześnie zrzekamy się wszelkich późniejszych roszczeń w stosunku do
organizatora. Oświadczamy, że znany jest nam Regulamin Imprezy i Regulamin Uzupełniający oraz przepisy w nich zawarte i
zobowiązujemy się do ich przestrzegania.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w powyższym formularzu w celu przygotowania i
przeprowadzania imprezy, w tym do prezentacji ich na liście zgłoszeń, na liście startowej, w wynikach imprezy oraz w materiałach
informacyjnych imprezy. Uczestnik ma prawo wglądu, edycji oraz usunięcia swoich danych poprzez kontakt z biurem Automobilklubu
Bialskopodlaskiego. Wyrażam zgodę na publikację zdjęć z moim udziałem z imprezy w której uczestniczę na stronie internetowej i
profilach społecznościowych Automobilklubu Bialskopodlaskiego i Polskiego Związku Motorowego. Niniejszym wyrażam zgodę na
przetwarzanie przez Automobilklub Bialskopodlaski i Polski Związek Motorowy moich danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie
danych osobowych. (Dz. U. Nr 133/97, poz. 883)

....................................
(podpis kierowcy)

…....................................
(podpis pilota)

Wypełnia organizator
Klasa…………………………………
Wpisowe: ………………………….

Numer startowy…………

Załącznik nr1 do zgłoszenia

Oświadczenie kierowcy
Kierowca
Imię i Nazwisko
Marka i model pojazdu

Nr rejestracyjny pojazdu

Pojazd, którym startuję w dniu 16.10.22r, jest moją własnością lub dysponuję pisemną zgodą
właściciela na start w w/w imprezie, a pojazd ma:
- badanie techniczne ważne do:
……………………………………………………………………………………………………..
- ubezpieczenie OC ważne do:
………………………………………………………………………………………………………..
Ja jako kierowca posiadam:
- prawo jazdy ważne do:
…………………………………………………………………………………………………………………
- lub inny dokument potwierdzający uprawnienia do kierowania w/w
pojazdem, tj:
………………………………………………………………………………………………………………………………...
Przez cały czas trwania imprezy, na żądanie organizatora okażę oryginały wszystkich w/w
dokumentów.
O zaistniałych zmianach lub utracie, któregokolwiek z dokumentów bezzwłocznie
poinformuję organizatora imprezy.
Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.

……………………………………….

(miejscowość, data)

…………………………………………..

(podpis kierowcy)

