PŘIHLÁŠKA
ENTRY FORM

The Most RALLY #2
Soutěžící | Entrant

První jezdec | First driver

Spolujezdec | Co driver

Soutěžící
Entrant
Kontaktní osoba
Contact person
Jméno
First name
Příjmení
Family name
Datum narození
Date of birth
Národnost
Nationality (as passport)
Poštovní adresa
Postal address
Číslo cestovního pasu
(Passport No.)
Adresa pro korespondenci
Address for corr. (1; 2 or 3)

1

2

*

*

3

*

Telefon
Tel. No.
Fax
Fax No.
E-mail
E-mail address
Číslo soutěžní licence
Competitions licence No.
Vydání ASN
Issuing ASN
Číslo řidičského průkazu
Driving licence No.
Země vydání
Country of issue

PODROBNOSTI O VOZIDLE | Details of the Car
Značka
Make

Registrační značka
Registration No.

Model
Model

cm3
c.c.

Rok výroby
Year of Manufacture

Číslo karoserie
Body No.

Skupina/Třída
Group/Class

FIA Technical Passport No.

Číslo homologace
Homologation No.

Převládající barva
Predominant Colour

Země registrace
Country of Registration

Číslo technického průkazu
Tech. Pass. No.

Organizátory nabízená reklama přijata
Organizers Proposed Advertising Accepted

Ano - Yes

*

Ne - No

*U takto označených kolonek vyberte jednu z možností | In Frames signed as choose option

AUTODROM MOST a.s. | Most | Michal Marek | e-mail: marek@autodrom-most.cz

*

PŘIHLAŠOVACÍ VKLADY | Entry fees
Aby byla přihláška platná, musí být doprovázena příslušným přihlašovacím vkladem, stvrzenkou na celou částku.
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 banker´s draft or details of a bank transfer etc.

PŘIHLAŠOVACÍ VKLADY

Termín uzávěrky | Deadline
Pojištění | Insurance

S VOLITELNOU REKLAMOU

BEZ VOLITELNÉ REKLAMY

WITH THE ACCEPTABLE
ADVERTISING

WITHOUT THE ACCEPTABLE
ADVERTISING

7 800 CZK | 300 €
1 495 Kč na akci

15 600 CZK | 600 €
| 57 € per event

*

*

TRANSAKČNÍ ÚDAJE | Transaction information
Bankovní účet | Bank account
SWIFT:
IBAN:
Variabilní symbol | The variable symbol

Datum uzávěrky | Closing date

20. 05. 2017
23:59 hodin | hrs
Uni Credit bank,a.s. – 2109967118/2700
BACXCZPPXXX
CZ 0327 0000 0000 210996 7118
Číslo licence jezdce | The licence Number of the Driver

Údaje pro zaslání daňového dokladu | Invoice details
Firma, adresa
Name, address

IČO:

DIČ | VAT:

INFORMACE O JEZDCÍCH | Driver´s Information
První jezdec | First driver
Vozidlo | Car

Skupina/Třída | Group/Class
Ano – Yes

Ne – No

Ano – Yes

Ne – No

Priorita FIA | Priority FIA

*

*

Předchozí priorita FIA | Previous FIA seed
Pokud ano, rok | If yes, Year

*
*

*
*

Priorita ASN, národní priorita | National seed
Vítěz nár. mistr. | National championship winner

*
*

*
*

Priorita | Priority
Rok | Year

*

*

Pokud ano, mistrovství | If yes, championship
Rok
Year

Soutěž
Event

Vozidlo
Car

Skupina
Group

Umístění
absolutně

Umístění ve
třídě

Počet klas.
v cíli

Overall position

Class position

No. of finishers

Mezinárodní
International
Národní
National
Ostatní
Others
Poznámka:
Přihláška může být podána e-mailem (marek@autodrom-most.cz, soutěžící se však žádají, aby formulář přihlášky po příjezdu podepsali. Note: Entries may be made by
e-mail (marek@autodrom-most.cz), but competitors are required to sign the entry form on arrival.
PROHLÁŠENÍ O ZPROŠTĚNÍ ODPOVĚDNOSTI
Každý soutěžící je povinen při administrativní přejímce doložit, že má uzavřenu platnou smlouvu o pojištění odpovědnosti za škody způsobené provozem vozidla na uzavřené trati RZ. Bez
tohoto pojištění nemůže vozidlo startovat. Všichni zahraniční soutěžící předloží při administrativní přejímce mezinárodní zelenou kartu o pojištění odpovědnosti za škody způsobené třetím
osobám (včetně pojištění odpovědnosti na uzavřené trati RZ) a všichni zahraniční jezdci i spolujezdci se prokáží dokladem o svém osobním úrazovém a zdravotním pojištění (číslo pojistky,
adresa pojišťovny, pojistná částka a měna), které zahrnuje i náklady na případné léčení v ČR. Bez těchto dokladů nemůže být posádce start povolen.
DECLARATION OF INDEMNINITY
Each competitor is obliged to present a valid insurance contract for civil liability toward third parties on the route of special stages. No crew is allowed to start without this document. at the
administration checking all foreing competitors present following documents: 1. international green card for civil liability toward third parties (incl. ss) 2. personal accident insurance (number
of insurance, insurance office address, insurance amount and currency, including costs for respective treatment in czech republic). no crew will be allowed to start without these documents.
POTVRZENÍ A SOUHLAS
Potvrzujeme, že všechny údaje uvedené v této přihlášce, jsou správné a pravdivé, a že známe a plně schvalujeme podmínky uvedené v této přihlášce a přijímáme lhůty a podmínky spojené s
naší účastí na The Most RALLY #2. Potvrzuji tímto, že souhlasím, aby AUTODROM MOST a. s., jako správce dle zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů,
v platném znění evidoval, shromažďoval a zpracovával mé osobní údaje, které jsem mu vyplněním této přihlášky dobrovolně postoupil. Tyto osobní údaje slouží pouze pro potřebu
AUTODROMU MOST a.s. danou jeho předmětem činnosti, mohou být použity v rámci motoristické akce podle MSŘ a NSŘ pro rok 2017. Prohlašuji, že jsem byl řádně informován o všech
skutečnostech dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.
CERTIFICATE AND CONSENT
We certify that all information provided in this application is true and correct, and that we know and fully approve of the conditions set out in this application and accept the terms and
conditions associated with our participation in The Most RALLY #2. I hereby certify, that I agree to AUTODROM MOST a. s., as an administrator by statute and No. 101/2000 Coll. Protection of
personal data and amending certain laws, as amended, filed, collect and process my personal data that I have him filling voluntarily to this application. This personal information is used only
for the needs of AUTODROM MOST a. s. its object of activity can be used within the motoring action under the ISC and NSC 2017 for the third I declare that I was duly informed of all the facts
in accordance with Act No. 101/2000 Coll., On the protection of personal data.

Razítko ASN
ASN Stemp

Podpis soutěžícího
Signature of entrant

Podpis prvního jezdce
Signature of 1st driver

Podpis spolujezdce
Signature of Co-drive

Datum
Date

* U takto označených kolonek vyberte jednu z možností | In Frames signed as choose one option
** Nebo dopis ASN přihlášeného soutěžícího, kterým schvaluje a povoluje jeho účast | Or Letter from the ASN authorising and approving the entry

