2ο Φιλικό Trail Ride 2017
Εκδρομή στα Γεράνεια

Συμπληρώνεται από την οργάνωση

19 Μαρτίου

Filled by the organization

Νο

ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΜΟΤΟΣYΚΛΕΤΑΣ / MOTORBIKES ENTRY FORM
Συμπληρώστε τη δήλωση συμμετοχής αφού την σώσετε σε ξεχωριστό αρχείο, και στείλτε την email στο info@offroadteam.gr ή fax στο 210 5127532.
Εναλλακτικά μπορείτε να στείλετε SMS με πλήρη στοιχεία στο τηλέφωνο: 6936660300. Περισσότερες πληροφορίες στο info@offroadteam.gr και στο
www.offroadteam.gr. Το κόστος συμμετοχής για όσους έχουν δηλώσει συμμετοχής είναι 20€ και καταβάλεται στην γραμματεία 9:00 πριν την εκκίνηση. Οι
εκπρόθεσμες συμμετοχές αυθημερόν, έχουν κόστος 25€.

ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΤΕ ΟΛΑ ΤΑ ΠΕΔΙΑ ΜΕ ΚΕΦΑΛΑΙΑ / FILL IN CAPITAL LETTERS
ΧΟΡΗΓΟΣ - SPONSORS
Όνομα / Name
Επώνυμο / Surname
Ψευδώνυμο / Nickname
Ημ. Γέννησης / Birth Date
Τηλέφωνο / Telephone No
Κινητό / Mobile No - Fax
E-mail
Διεύθυνση / Address
Πόλη - Τ.Κ. / Town - P.O.
Αρ. Διπλ. / Driving License
ΜΟΤΟΣΥΚΛΕΤΑ / BIKE
Ιδιοκτήτης / Owner
Κατασκευαστής - Τύπος - cc / Make Type - cc
Αριθμός Κυκλοφορίας / No
Ασφαλιστική / Insurance
Πως θα πλοηγήσω?

Bιβλίο

Ρολό

GPS

Taxi

Διαγράψτε ότι δεν ισχύει / Erase non current

Το Trail Ride ΔΕΝ είναι σε καμία περίπτωση αγώνας, ΔΕΝ υπάρχει κατάταξη ή αποτελέσματα, καθώς και δεν υπάρχει το στοιχείο της ταχύτητας, του χρόνου, ή της βαθμολογίας. Δηλώνω ότι
γνωρίζω τον Κανονισμό των Trail Ride, και σε όλη την διάρκεια θα ακολουθώ τον Κ.Ο.Κ. Σε καμία περίπτωση δεν θα στραφώ ή θα προβάλω απαίτηση εναντίον των οργανωτών Off Road Team αν
πάθω υλική, σωματική ή ηθική ζημιά εγώ ή άλλοι, από την συμμετοχή μου στην βόλτα αυτή. Γνωρίζω ότι το σπορ στο οποίο συμμετέχω είναι ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟ και αποδέχομαι τις συνέπειες. Δηλώνω
ότι στην διάρκεια του Trail Ride θα φέρω όλο τον απαραίτητο εξοπλισμό (ζώνες, κράνος, γάντια, στολή κτλ). Δηλώνω ότι όλα τα παραπάνω είναι αληθή.

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ / DATE

ΥΠΟΓΡΑΦΗ / SIGNATURE

