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7 2. Rajd Kwidzyński

22 - 23 kwietnia 2017

ZGŁOSZENIE / ENTRY FORM

ZGŁOSZENIE INDYWIDUALNE / INDIVIDUAL ENTRY FORM

ZGŁASZAJĄCY / ENTRANT KIEROWCA / 1ST DRIVER PILOT / CO-DRIVER

Zgłaszający / Entrant

Osoba do kontaktów / 
Person to contact

Nazwisko / Family Name

Imię / First (given) Name

Data urodzenia / Date of birth

Narodowość / Nationality (as passport)

Numer paszportu / 
ID – passport number

Adres do korespondencji:
Address for correspondence:

Telefon kontaktowy/ 
ContactTelephone

Fax / Fax No.

E-mail / E-mail address

Przynależność klubowa / 
Club membership

Stopień i Nr licencji / Grade & Licence
No.

Wydana przez / Issued by ASN

Nr prawa jazdy / Driving Licence No.

Kraj wydania / Country of Issue

W razie nieprzewidzianej sytuacji, proszę powiadomić:
In case of unexpected situation please inform:

Nazwisko / Name Telefon / Phone

SZCZEGÓŁY DOTYCZĄCE SAMOCHODU / DETAILS OF THE CAR

Marka / Make Nr rejestracyjny / Registration No.

Typ / Model Nr podwozia / Chassis No.

Rok produkcji / Year of Manufacture Pojemność skokowa / Cubic Capacity

Grupa – Klasa / Group – Class Turbo / Turbo
Tak
Yes

Nie
No

Nr homologacji / FIA Homologation
No. 

Dominujący kolor / 
Predominant Colour

Kraj rejestracji / Country of
Registration

Nr książki pojazdu (jeżeli dotyczy) /
Technical Passport No. (if it refers)



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 of details. 

Wysokość wpisowego w terminie: 1. termin / 1st time-limit
od/from 27.03 do/to 19.04

Dla kierowców zrzeszonych w Automobilklubie Morskim lub 
Automobilklubie Królewskim

250,00 PLN

Dla pozostałych zawodników 300,00 PLN

Bez reklamy dodatkowej organizatora 200%

Przelew bankowy (obowiązkowo dowód nadania)
Swift Bank Transfer (receipt compulsory)

Bank Pekao SA
37 1240 3510 1111 0000 4307 7263

Czeki nie są akceptowane.
Cheque is not accepted.

INFORMACJE DO USTALENIA KOLEJNOŚCI STARTU / SEEDING INFORMATION

Kierowca / First Driver  

Samochód / Car  Klasa / Class  

Rok / Year Rajd / Event Samochód / Car
Miejsce w kl.
generalnej /
O/A Position

Miejsce
w klasie / 

Class Position

Ilość załóg na
mecie /

No. Finishers

WAŻNE INFORMACJE / VERY IMPORTANT
Deklaruję, że nie mam żadnych wątpliwości dotyczących ryzyka i niebezpieczeństwa związanego z imprezami rajdowymi i w razie wypadku lub innych temu podobnych okoliczności wynikających
z mojego udziału w tym rajdzie akceptuję pełną i absolutną odpowiedzialność, a także zobowiązuję się nie pociągać Organizatora do odpowiedzialności. Deklaruję także pełną znajomość przepisów
FIA i krajowych przepisów sportowych odnoszących się do rajdów samochodowych oraz gwarantuję podporządkowanie się wszystkim tym przepisom bez wyjątku.

Wyrażam zgodę na gromadzenie i przetwarzanie moich danych osobowych przez Organizatora na potrzeby rajdu, zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997r. 
o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2002r. Nr 101 poz. 926 z późn.zm.).

I declare to have no doubts about the risks and dangers of Racing Events, and for such contingences and any others resulting from my participation in this event, I accept full and absolute
responsibility and renounce to ask any posterior responsibility to the Organisation. I also declare to have full knowledge of the Rules and Regulations issued by the FIA and the National Sporting
Regulations covering and governing Motor racing in all aspects, and I guarantee to respect all such Rules and Regulations without exception. 

I agree to collection and processing of my personal data by Organizer of the rally.

POTWIERDZENIE / ACKNOWLEDGMENT AND AGREEMENT

Moim podpisem poświadczam,  że informacje zawarte w zgłoszeniu są prawdziwe i  akceptuję  powyższe  gwarancje  oraz wszystkie  warunki związane z moim udziałem w rajdzie.  Podpisanie
zgłoszenia stanowi zawarcie umowy z organizatorem, zgodnie z art. 68 MKS.

By my signature I declare that all the information contained on the entry form is correct and that I acknowledge and agree in full to the terms and conditions of the above indemnity and that I accept all
the terms and conditions relating to my participation in this event. The signature of the notification is a contract in compilance with an article 68 International Sporting Code.

Podpis Zgłaszającego
Signature of Entrant

Podpis Kierowcy
Signature of 1st Driver

Podpis Pilota
Signature of Co-driver


