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ΔΠΙΘΤΜΩ ΝΑ ΠΔΡΑΩ ΑΡΥΙΚΟ ΣΔΥΝΙΚΟ ΔΛΔΓΥΟ ΜΔ ΒΑΗ ΣΟ ΓΣΣ

ΝΑΙ

ΟΥΙ

Επιλζγοντασ να περάςω ΑΤΕ με βάςη το ΔΤΤ, δηλώνω υπεφθυνα ότι το αυτοκίνητό μου είναι ςφμφωνο με τουσ τεχνικοφσ κανονιςμοφσ,
ιδιαίτερα ςε ό,τι αφορά τα ςυςτήματα αςφάλειασ και τυχόν ςφραγίςεισ, ςε άριςτη κατάςταςη για ςυμμετοχή ςτον αγώνα και δεν ζχει καμία
διαφορά από όςα αναγράφονται ςτο Δελτίο Τεχνικήσ Ταυτότητασ (ΔΤΤ) του και καμία τεχνική εκκρεμότητα ή πρόβλημα ςτο ΔΤΤ
ΔΙΜΑΙ ΚΑΣΟΥΟ ΜΟΝΙΜΟΤ ΔΝΟΡΑ ΥΡΟΝΟΜΔΣΡΗΗ

ΝΑΙ

ΟΥΙ

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

ΔHΛΩH YMMETOXH (Λήξη συμμετοχών Παρασκευή 12 Μαΐου 2017, ώρα 20:00)
OΓHΓO
Oνομαςία Συμμετζχοντοσ
Ονομαςία Σωματείου
Eπώνυμο
Όνομα
Ψευδώνυμο
Hμερομθνία Γζννθςθσ
Διεφκυνςθ
Tθλζφωνο εργαςίασ
Kινθτό
E-mail
Δελτίο Ακλθτοφ
Aρικμόσ Διπλώματοσ
Team Manager ή Eκπρόςωποσ
Kινθτό
TOIXEIA AYTOKINHTOY

Kαταςκευαςτισ
Tφποσ
Oμάδα / Kλάςθ
Ζτοσ καταςκευισ (Ιςτορικά)
Aρικ. Homologation

Aριθμόσ Κυκλοφορίασ
C.C. κυβικά
Aρικμόσ πλαιςίου
Aρικμόσ κινθτιρα
Aρ. Δελτίου Tαυτότθτασ
ΠΛΗΡΩΜΗ ΠΑΡΑΒΟΛΟΤ

Ζωσ 1600cc
Πάνω από 1600cc

Πληρωμή μζςω ΔΔΑ
Παράβολο αςφάλιςθσ
Παράβολο αςφάλιςθσ

ΠΛHPΩMH ΠAPABOΛOY YMMETOXH
Στο Γραφείο τθσ START LINE ι ςτθν ΣΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩ
Δικαιοφχοσ: START LINE
Aρικμόσ λογαριαςμοφ: 5028082712259
IBAN: GR 070 1720280005028082712259

80€
80€

Πληρωμή ςτο ωματείο
Παράβολο ςυμμετοχισ
Παράβολο ςυμμετοχισ

150€
180€

ΔHΛΩH

Η αςτικι ευκφνθ των εμπλεκομζνων με τθν οργάνωςθ και διεξαγωγι του
αγώνα φυςικών και νομικών προςώπων, όπωσ ΟΜΑΕ, ΕΠΑ, το Ακλθτικό
Σωματείο, Οργανωτικι Επιτροπι, Στελζχθ, κακώσ και οδθγοί του αγώνα,
καλφπτεται από αςφαλιςτικι εταιρεία με βάςθ αςφαλιςτικι ςφμβαςθ που ζχει
ςυναφκεί και ιςχφει μεταξφ τθσ ΟΜΑΕ και τθσ εκάςτοτε αςφαλιςτικισ
εταιρείασ, ςφμφωνα με τουσ όρουσ και τισ προχποκζςεισ τθσ ςυμβάςεωσ αυτισ και τθσ Ελλθνικισ Νομοκεςίασ. Οποιαδιποτε άλλθ ευκφνθ
των παραπάνω προςώπων κρίνεται με βάςθ τθν Ελλθνικι Νομοκεςία και τουσ ιςχφοντεσ κανονιςμοφσ ςτουσ οποίουσ προβλζπονται οι
αρμοδιότθτεσ και θ ευκφνθ του κακενόσ. Δηλώνω ακόμθ ότι γνωρίηω ότι το άκλθμα που ςυμμετζχω είναι επικίνδυνο και ότι ζχω πλιρθ
γνώςθ των κανόνων και κανονιςμών που ζχουν εκδοκεί από την ΕΠΑ που καλφπτουν και ελζγχουν τουσ αγώνεσ και εγγυώμαι να ςζβομαι
αυτοφσ τουσ κανόνεσ και κανονιςμοφσ.
O υπογράφων ςυμμετζχων του δηλωθζντοσ, αυτοκινήτου, ςτον αγώνα, βεβαιώνω με την υπογραφή μου ότι οτιδήποτε αναφζρω ς’
αυτήν τη δήλωςη είναι αληθζσ.
Ημερομηνία

Yπογραθή Oδηγού
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