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ESCUDERIA PENEDES
POL.IND. CLOT DE MOJA
C/ SUMOI, 29
08734 OLERDOLA
Tel: 938199697
www.escuderiapenedes.cat
penedescompeticio@yahoo.es

DORSAL

SOL· LICITUD D’INSCRIPCIÓ

DADES PERSONALS
Dades
Nom
1r Cognom
2n Cognom
Adreça
Codi Postal
Població
Telèfon
Telèfon Mòbil
Correu electrònic
DNI / NIF
Llicència

Concursant

Pilot

VEHICLE
Marca

Model

Matricula

DRETS D’INSCRIPCIÓ
Regularitat
CM i
Turismes
Sport
Monoplaces
140 €
210
235 €

Cilindrada

No accepto
publicitat
470 €

PARTICIPO A LA CHALLENGE LLUÍS COSTA
FORMA DE PAGAMENT
Ingrés en efectiu o transferència bancària a favor de l’Escuderia
Penedès Competició a l’entitat i número de compte següent:
“La Caixa”
ES89
2100
3562
2122-0005-4453

Nº fitxa
Hom. FIA

Any

Grup

Classe

ES INDISPENSABLE
FER CONSTAR EL
NOM DEL PILOT EN
EL DOCUMENT
D’INGRÉS

DATA LIMIT TANCAMENT
I DE PAGAMENT

12-06-2018

El Competidor i Pilot pel sol fet d’inscriure’s a la prova assenyalada en l’encapçalament i signar aquesta sol·licitud d’inscripció, declaren
conèixer les normes esportives i tècniques reconegudes pel Codi Esportiu Internacional, els reglaments de la Federació Catalana
d’Automobilisme, el Reglament Particular de la prova i els seus annexes, als quals ens sotmetem, acceptant-los sense cap reserva tant a
sí mateix com per tots els membres de l’Equip.
Igualment el competidor,pilot/participant i tots els membres de l’equip que formalitzen la inscripció a aquesta prova, declaren participar en
aquesta competició sota la seva única i exclusiva responsabilitat, assumint tots els danys i perjudicis que puguin sofrir com a
conseqüència de la participació en aquesta competició esportiva de risc, quedant coberts per les condicions que estableixen les pòlisses
corresponents a l’assegurança de la llicència federativa i de l’assegurança RC contractada per l’organitzador.
El competidor, pilot/participant i tots els membres de l’equip No faran responsables a cap dels Organitzadors, ni als Oficials, ni a la FCA
de qualsevol accident, lesió, dany i/o perjudici ocorregut o sofert com a conseqüència de la participació en la prova, així com els exclouen
de tota responsabilitat i renuncien a formular cap reclamació contra els mateixos.

OLÈRDOLA,

de

de 2018

Signatura del pilot

Signatura del concursant

