XVII. DOBŠINSKÁ ZIMA 2022 11. 2. - 12. 2. 2022
Štartové

číslo

PRIHLÁŠKA /ENTRY FORM
Ano/Yes

Prihlásený do / Entry to
DZ

Skupina /Group

Dobšinská zima - amatérske zimné preteky

Spolujazdec
Codriver

Jazdec
Driver
Priezvisko
Family Name
Meno
First Name
Dátum narodenia
Date of birth
Národnosť
Nationality
Ulica
Street
PSČ
Postal Code
Mesto
City
Štát
Country
Mobilný telefón
Mobile Phone
E-mail
Vodičský preukaz č.
Driving licence no.
Krajina vydania
Country of issue
V prípade neočakávanej situácie, prosím
informujte
In case of unexpected situation please
inform

Korenšpondenciu prosím zasielajte na
adresu
Please, send the correspondence to the
address

Meno
Name

E-Mail

Telefónne číslo
Phone

Mobile

Telefónne číslo
Mobile Phone

XVII. DOBŠINSKÁ ZIMA 2022 11. 2. - 12. 2. 2022
Podrobnosti o vozidle / Details of car
Skupina
Group
Trieda
Class
VIN
Chassis no.
EČV, ak je pridelené
Registration no. if it refers

Značka
Make
Typ
Model
Palivo
Objem motora
Cylinder capacit
Krajina registrácie
Country of

Turbo

Prihlasovací vklad
Entry fee

X1, X2, X3 - 80€
X4 - 100€
Banka / Bank

VÚB a.s. pobočka Rožňava

IBAN

SK71 0200 0000 0032 8349 4453

SWIFT

SUBASKBX

Informácia pre prijímateľa

Meno Jazdca

PREHLÁSENIE O ZODPOVEDNOSTI
Moja účasť na tomto podujatí je na moje vlastné nebezpečenstvo a nebudem brať na zodpovednosť organizátorov za akúkoľvek nehodu, zranenie, atď. počas
podujatia. Prehlasujem, že mám úplné vedomosti o ustanoveniach a predpisoch FIA a národných a zaručujem ich dodržiavanie bez výnimky.
DECLARATION OF INDEMITY
My participation on this event is at my own risk and I will not hold the Organisers responsible for any accidents, injuries, etc. during event. I declare to have
full knowledge of FIA and National regulations and prescriptions in complance with event will be run and I guarantee to respect them, without exception.
POTVRDENIE A SÚHLAS
Svojim podpisom prehlasujem, že všetky informácie obsiahnuté v prihláške sú správne, potvrdzujem a súhlasím v plnom rozsahu s podmienkami náhrady
škôd, a akceptujem všetky termíny a podmienky v súvislosti s mojou účasťou na tomto podujatí.
ACKNOWLEDGEMENT AND AGREEMENT
By my signature I declare that all information contained on the entry form is correct and that I acknowledge and agree in full to the terms and conditions
of the above indemnity and that I accept all the terms and conditions relating to my participation in this event.
SÚHLAS SO SPRACOVANÍM OSOBNÝCH ÚDAJOV
V súlade s § 14 zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, udeľujem
súhlas so spracovaním osobných údajov
THE CONSENT GDPR
I give the organizer consent to the processing of personal data

Podpis
jazdca
Driver's
signature

Podpis
spolujazdca
Codriver's
signature

