
Adresa de e-mail: Telefon: 

CLASA  auto  moto  promo  adventure

                                                Pilot Coechipier Pilot Coechipier

Numele

Prenumele

Data nasterii

Nationalitate

Cetatenie

M / F

CI nr. Serie

Data eliberarii

Data expirarii

Nr. Licenta

Nr. Permis conducere

Nr. Telefon

Nr. Mobil

Nr. Fax                             

E Mail

Adresa Taxa de inscriere acopera.

Strada drepturile sportive

Localitatea road book pentru sportivi

Cod postal accesul in bivuac

Tara securitatea in bivuac

Contact in caz de urgenta asistenta medicala pe perioada cursei

Grad leg.cu pilotul asigurarea de raspundere civila fata de terte persoane

Nr.tel.in caz de urgenta participarea la decernarea premiilor

Prima participare

Semnatura

Vehicul

Proprietar

Marca

Model

An fabricatie 20.09.-08.11.2019 250 euro / per. avansati 

Cilindree 20.09.-08.11.2019 125 euro / echipaj promo

Nr.inmatriculare

Tara de origine

Serie sasiu

Serie motor

Agentia de asigurare Coordonate bancare

Nr.contract Titular A.S.CLUB SO-MOTO-RACING

Data expirarii Adresa BISTRITA STR.ARTARILOR 26

CUI 14091457

Banca BANCA TRANSILVANIA

SWIFT  

GRUPA T1/ T2/ TH/ Open,Promo,UTV IBAN RO93BTRLRONCRTOP61235801

IBAN

FORMULAR INSCRIERE BAJA 400 - TULCEA 2019                            

           08-11-2019-09-11-2019

Vă mulţumim pentru completarea acestui formular şi pentru retransmiterea acestuia,semnat, prin e-mail la somonelu@yahoo.com

licenta eliberata de federatia tarii pe care o reprezinta sau o licenta internationala FIA.

Declar pe propria-mi raspundere că toate informaţiile furnizate în această cerere sunt strict exacte. Sunt singurul responsabil pentru validitatea documentelor administrative 

necesare pentru a participa la Baja 400-TULCEA 08-09-11-2019, în special permisul de conducere, de înmatriculare a maşinii şi de asigurare. Declar că sunt  în deplină 

cunoştinţă de riscurile pe care Baja 400-TULCEA 2019 ar putea sa-mi aduca pe perioada de desfasurare. Degrevez organizatorii lui Baja 400-TULCEA 2019 de orice 

răspundere penală sau civilă în caz de vătămare corporala sau pagube materiale suferite în timpul desfasurarii acesteia. Am citit si accept termenii de inscriere, precum şi 

regulamentele de desfasurare a RALIULUI.

       INCHIDEREA INSCRIERILOR: 08.11.2019 ORA 20;00

Taxa de inscriere si termene de plata

Inscrierea este valida la achitarea in totalitate a taxei de inscriere

Numele echipei: 

Pilotii romani care doresc sa participe la Baja 400- 2019,trebuie sa posede o licenta FRAS,sportivii straini o  

Numele echipei de service:


