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ΔΗΛΩΣΗ 
Οι συμμετέχοντες Οδηγός και Συνοδηγός δηλώνουμε ότι έχουμε πλήρη γνώση του κανονισμού του αγώνα και 
τον αποδεχόμαστε ανεπιφύλακτα. Επίσης δηλώνουμε ότι σε καμιά περίπτωση δεν θα θεωρήσουμε υπεύθυνους 
τα Στελέχη του αγώνα και την Οργανωτική Επιτροπή, την ΕΛ.ΕΤ.Α. και την Ο.Μ.Α.Ε. για οποιοδήποτε ατύχημα 
που πιθανόν να συμβεί κατά τη διάρκεια του αγώνα. 
     Δηλώνουμε ότι το αυτοκίνητο που θα χρησιμοποιηθεί στις αναγνωρίσεις είναι σύμφωνο με τα σχετικά περί 
αναγνωρίσεων άρθρα του κανονισμού. 

ΠΡΟΣΘΕΤΗ ΔΗΛΩΣΗ 
Η οργανωτική επιτροπή του 6ου Rally Sprint ΔΩΔΩΝΗ-AUTOTEST ΙΚΤΕΟ Ιωαννίνων , η ΕΛ.ΕΤ.Α., η Ο.Μ.Α.Ε. καθώς και οι οδηγοί 
του αγώνα δεν φέρουν καμία ευθύνη έναντι τρίτων για τυχόν ατύχημα που μπορεί να συμβεί κατά τη διάρκεια του αγώνα.  Η 
αστική ευθύνη βαρύνει απόλυτα την ασφαλιστική εταιρεία με την οποία έχει συναφθεί συμβόλαιο κάλυψης από αυτές τις 
δραστηριότητες. 

Ο Συμμετέχων  Οδηγός  Ο Συνοδηγός

Για να γίνει δεκτή η συμμετοχή σας πρέπει να καταθέσετε το ποσό του παράβολου συμμετοχής μέχρι τη 
Παρασκευή, 05-07-2013 στο λογαριασμό:  

-ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΥΠΡΟΥ   : 4302 5200 5672 3012 
(Δικαιούχος : Παπαζήσης Ιωάννης) 

Δηλώστε το όνομά σας ως καταθέτη, και στείλτε την απόδειξη κατάθεσης με fax ή email στη λέσχη.
 Η συμμετοχή θεωρείται έγκυρη μόνο οταν συνοδεύεται απο αποδεικτικό κατάθεσης.
(ΠΡΟΣΟΧΗ: Αν ο οδηγός δεν έχει πλήρη κυριότητα του αυτοκινήτου, απαιτείται υπεύθυνη δήλωση από τον 
ιδιοκτήτη ή συνιδιοκτήτη για την παραχώρησή του, θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής). 

Συμμετοχή ιδιώτη 200€ Συμμετοχή νομικού προσώπου 400€ 




