
                    ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ                      
7ο Ράλλυ Σπριντ ΔΩΔΩΝΗΣ – AUTOTEST ΙΚΤΕΟ Ιωαννίνων  

5 και 6 Ιουλίου 2014 Δωδώνη Ιωαννίνων 

Είμαι κάτοχος μόνιμου σένσορα χρονομέτρησης     NAI : Αρ.  OXI 
Παρακαλούμε σημειώστε με Χ κάτω από το ΝΑΙ ή το ΟΧΙ 
(Τα πεδία με αστερίσκο είναι υποχρεωτικά) 

ΣΥΜΜΕΤΕΧΩΝ  
(ΟΜΑΔΑ, ΛΕΣΧΗ, ΕΤΑΙΡΕΙΑ) 

* 

ΟΔΗΓΟΣ 
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ 
ή ΨΕΥΔΩΝΥΜΟ 

*  

ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ * 

ΚΙΝΗΤΟ ΤΗΛΕΦΩΝΟ *  

ΑΡ. ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ * ΑΡ. ΔΕΛΤΙΟΥ ΑΘΛΗΤΟΥ * 
ΣΥΝΟΔΗΓΟΣ 

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ 
ή ΨΕΥΔΩΝΥΜΟ  
ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ  

ΚΙΝΗΤΟ ΤΗΛΕΦΩΝΟ  
ΑΡ. ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ  ΑΡ. ΔΕΛΤΙΟΥ ΑΘΛΗΤΟΥ  

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ 
ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ / ΤΥΠΟΣ 

*  
ΟΜΑΔΑ ΚΛΑΣΗ 

* 

ΑΡ. ΠΛΑΙΣΙΟΥ * ΑΡ.ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ / ΕΘΕΑ * 

Επιθυμώ την μεταφορά του αγωνιστικού μου με αυτοκινητάμαξα  
(γράψτε με κεφαλαία: ΝΑΙ αν επιθυμείται, ΟΧΙ αν δεν επιθυμείται) 

* 

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 ΕΛΕΤΑ και την ΕΘΕΠΑ 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 7ου Rally Sprint ΔΩΔΩΝΗ-AUTOTEST ΙΚΤΕΟ Ιωαννίνων , η ΕΛ.ΕΤ.Α., η ΕΠΑ 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 μέρα 
που λήγουν οι δηλώσεις συμμετοχής 28-6-2014 σε έναν από τους παρακάτω  λογαριασμούς :  
-ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ  :  Αρ. Λογαριασμού : 5406-071555-881 
  & IBAN:  GR83 0172 4060 0054 0607 1555 881,  BIC: PIR8GRAA 
(Κύριος Δικαιούχος : Κουλουμπής Γεώργιος, Πρόεδρος ΕΛ.ΕΤ.Α.) 
Δηλώστε το όνομά του οδηγού ή του συνοδηγού ως καταθέτη, διαφορετικά στείλτε την απόδειξη κατάθεσης 
με fax ή email στη λέσχη. 
(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€  

Συμμετοχή Αθλητού ΕΛ.ΕΤ.Α. 100€ Συμμετοχή ΝΕΟΥ ΟΔΗΓΟΥ -40% επί του Παραβόλου  

                                                                 


	Είμαι κάτοχος μόνιμου σένσορα χρονομέτρησης    

