ZGŁOSZENE INDYWIDUALNE / INDIVIDUAL ENTRY FORM
KIEROWCA / 1 ST DRIVER

Nazwisko / Family Name

PILOT / CO-DRIVER

Imię / First (given) Name
Data urodzenia / Date of birth
Adres do korespondencji /
Adress for cerrespondence
Telefon kontaktowy /
Contact telephone
Fax / Fax No.

Email / Email address

Przynależność klubowa /
Club membership
Stopień i nr licencji (jeżeli dotyczy)/
Grade & Licence No (if it reffers)
Wydana przez /
Issued by ASN
Nr prawa jazdy /
Driving Licence No.
Kraj wydania /
Country of issue

Kontakt I.C.E.

W nagłym wypadku proszę powiadomić:
In case of emergency please inform:

Nazwisko / Name

Telefon / Phone

SZCZEGÓŁY DOTYCZĄCE SAMOCHODU / DETAILS OF THE CAR
Nr rejestracyjny /
Registration No.
Nr podwozia / nadwozia
Chassis No.
Pojemnosć skokowa /
Cubic capacity

Marka / Make
Typ / Model

Rok produkcji /
Year of manufacture
Grupa  Klasa /
Group  Class
Kraj rejestracji /
Country of registration

Turbo / Turbo

Przeliczeniowa poj. skok. /
Cont. cubic capacity

Tak /
Yes

Nie /
No

Typ zgłoszenia / Type of entry

Reklama organizatora /
Organiser's proposed advertising accepted

Tak / Yes

Nie / No

WPISOWE / ENTRY FEES

Aby zgłoszenie było ważne należy do niego dołączyć potwierdzenie wpłaty właściwej kwoty na konto organizatora tj.
przekaz bankowy, potwierdzenie przelewu bankowego itp. / For this entry form to be valid it must be accompanied
by the appropriate entry fees, a receipt for the full amount paid to the entrants ASN, a bankers draft or details.

Z reklamą dodatkową organizatora / with optional advertising
Wysokość wpisowego:
Sum of entry fees:

Dla zawodników prywatnych:
For individual competitors:

Dla załogi zrzeszonej
(co najmniej kierowca)
w klubach PZM

Dla załogi nie zrzeszonej
w klubach PZM

1 00,00 PLN

200,00 PLN

Bez reklamy dodatkowej organizatora / without optional advertising
Wysokość wpisowego:
Sum of entry fees:

Dla zawodników prywatnych:
For individual competitors:
Przelew bankowy
(obowiązkowo dowód nadania)
Swift Bank Transfer

Dla załogi zrzeszonej
(co najmniej kierowca)
w klubach PZM

Dla załogi nie zrzeszonej
w klubach PZM

200,00 PLN
BANK PEKAO S.A II O. W KOSZALINIE
nr 77 1240 3653 1111 0000 4188 3501

400 PLN
Czeki nie są akceptowane
Cheque is not accepted

OŚWIADCZENIE / DECLARATION

Przez sam fakt podpisu na formularzu zgłoszeniowym uczestnik jak również wszyscy członkowie jego ekipy przyjmują
tym samym bez zastrzeżeń przepisy Regulaminu Standardowego i Uzupełniającego jak i wszystkich załączników i
uzupełnień do imprez KJS i uznają jako jedyne władze te, które zostały ustalone przez PZM.
Jednocześnie uczestnicy oświadczają, iż biorą udział w imprezie na własne ryzyko, przejmują na siebie pełną
odpowiedzialność za powstałe z ich winy szkody, a tym samym zrzekają się wszelkich roszczeń w stosunku do
Organizatora.
Kierowca oświadcza:
 że posiada aktualne ubezpieczenie NNW i OC oraz,
 że nie posiada licencji kierowcy w rozumieniu regulaminów sportowych PZM.
Data i miejsce / Date & place

Podpis kierowcy / Signature of Driver

Podpis pilota / Signature of CoDriver

