Majówka

2022

3 runda TMMP / 5 runda TNMOW
nr startowy

Komisja Sportów Popularnych i Turystyki
KIEROWCA

PILOT

Kierowca oświadcza, że posiada uprawnienia i wymagane
dokumenty uprawniające go do prowadzenia pojazdu, oraz
dokumenty dopuszczające zgłoszony pojazd do ruchu na drogach
publicznych.

Start pilota w klasyfikacji prób SZ i na najlepszego kierowcę
sezonu. Wybranie opcji TAK/NIE jest jednoznaczne z
oświadczeniem pilota, że posiada uprawnienia i wymagane
dokumenty uprawniające go do prowadzenia pojazdu.

Nazwisko
Imię
Przynależność klubowa
Okręg
E-mail
Telefon komórkowy

Marka
Model
Nr rejestracyjny

SAMOCHÓD
Start pilota w klasyfikacji prób SZ i na najlepszego
kierowcę sezonu
I Termin: do 8 maja 2022 roku

OPŁATY (PLN)

Członkowie AP

II Termin: od 9 do 11 maja 2022 roku

Niezrzeszeni

Członkowie AP

Niezrzeszeni

Załoga (kierowca+pliot)

100,0 PLN

120 PLN

120 PLN

140 PLN

Osoba/y Towarzysząca/e

30 PLN

30 PLN

40 PLN

40 PLN

Razem do zapłaty
Przelew bankowy należy zrobić na konto Automobilklubu Polski:
Tytułem:

Bank Millenium – 47 1160 2202 0000 0001 3161 7512

"MAJÓWKA 15.05.2022r + nazwisko kierowcy"

Potwierdzenie przelewu proszę przesłać wraz z wypełnionym formularzem zlecenia na adres mailowy organizatora

zgloszenia-turystyka@automobilklubpolski.pl
1. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w powyższym formularzu w celu przygotowania i przeprowadzania imprezy.*
2. Wyrażam zgodę na publikację zdjęć z moim udziałem z imprezy w której uczestniczę na stronie internetowej i profilach społecznościowych Automobilklubu
Polski i Polskiego Związku Motorowego. (Oświadczenie 1)*
3. Wyrażam zgodę na publikację zgłoszonych przeze mnie danych osobowych w materiałach informacyjnych z imprezy w której uczestniczę, na stronie
internetowej i profilach społecznościowych Automobilklubu Polski i Polskiego Związku Motorowego. (Oświadczenie 2)*
4. Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji drogą mailową/SMS o imprezach organizowanych przez Komisję Sportów Popularnych i Turystyki
Automobilklubu Polski.
Oświadczam, że zapoznałem się z treścią dokumentu "Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych w Automobilklubie Polski":
http://www.automobilklubpolski.pl/netfortis/uploads/2018/06/informacja_rodo.pdf (Oświadczenie 3)
Uczestnicy oświadczają, iż biorą udział w imprezie na własne ryzyko, przejmują na siebie pełną odpowiedzialność za powstałe szkody, a tym samym zrzekają się wszelkich
roszczeń w stosunku do Organizatora.
Podpisane zgłoszenie jest równoznaczne z przyjęciem do wiadomości i stosowania zapisów regulaminów imprezy, a także instrukcji i decyzji organizatora.
* Obowiązkowe

