
Nom Primer Cognom Segon Cognom Dni Llicència

Adreça Codi Postal Població Comarca

Tel. mòbil Tel. Particular FaxTel. Professional Correu Electrònic

Primer Conductor  - Pilot

Segon Conductor  - Copilot

Segon CognomNom Primer Cognom Dni Llicència

Adreça Codi Postal Població Comarca

Tel. mòbil Tel. Particular FaxTel. Professional Correu Electrònic

Població

Nom / Club / Entitat Representant Dni / Nif Llicència

Adreça Codi Postal Comarca

Tel. mòbil Tel. Particular FaxTel. Professional Correu Electrònic

Concursant

Model AnyMatriculaTipusMarca

Número Xassís Color Núm. Fitxa Homologació Grup

Cilindrada

ClassePassaport Tècnic

Vehícle

 Ral·li Esprint Regularitat Sport

Campionats, Copes , Trofeus i Challenges

Número

Grup Classe

Sol·licitud d'Inscripció



El concursant i/o conductors (Pilot i Copilot) pel sol fet d'inscriure's a la prova assenyalada en l'encapçalament i signar aquesta
sol·licitud d'inscripció, declaren conèixer i haver llegit les normes esportives i tècniques reconegudes pel Codi Esportiu
Internacional, els reglaments de la Federació Catalana d'Automobilisme, al Reglament Particular de la prova i als seus annexes, als
quals se sotmeten, acceptant-los sense cap reserva tant a sí mateix com per tots els membres de l'equip. Al mateix temps
declarem: Que som conscients que practiquem un esport de risc i eximim de qualsevol responsabilitat a l'Entitat Organitzadora, al
Comitè Organitzador, als Oficials de la prova, a la Federació Catalana d'Automobilisme, a la Real Federación Española de
Automovilismo i a les demés entitats i col·laboradors de la mateixa de qualsevol dany o lesió ocorregut duran la prova, i
renunciem a formular qualsevol demanda i/o denuncia contra les entitats i/o persones anomenades.
El concursant i/o conductors reconeixen que les dades de la inscripció son certes i fa constar que té tota la documentació del
vehicle en regla, es a dir, permís de circulació, l'assegurança obligatòria i el permís de conduir.

Nom o Raó social

Adreça

CP - Població

Dni / Nif

PalmarèsFacturació - Dades Fiscals

Vic a, Signatura Concursant Signatura CopilotSignatura Pilot

Escuderia Osona
c. Cabrerès, 2 (pol. ind. Malloles) - 08500 - Vic, Osona, Catalunya

Tel. 938866036 - Fax 938866041 - email. info@escuderiaosona.com

Ral·li Esprint

Accepto
Publicitat

290 €

Regul. Esport 215 €

€

No Accepto
Publicitat

465 €

390 €

€

275 €

Soci Esc
Osona

200 €

 €

115 €

Shakedown

115 €

 €

Drets d'Inscripció

Ingrés en efectiu o transferència bancària  a favor d'Escuderia Osona a
l'entitat i número de compta seguent:

Entitat:          CaixaBank SA

Forma de Pagament

18/02/2013

Data Tancament

Compte:       2100 0007 81 0201287790

Codi IBAN:   ES30 2100 0007 8102 0128 7790

Codi SWIFT: CAIXAESBBXXX € €€€

Tota persona que vulgui participar la prova, ha de trametre la present sol·licitud d'inscripció, a partir de la publicació de la mateixa
i fins a la data límit del tancament de les inscripcions, degudament complimentada amb totes les seves dades juntament amb el
comprovant d'ingrés en efectiu o transferència bancària dels corresponents drets d'inscripció a la Secretaria de la prova.
La sol·licitud d'inscripció no serà acceptada si no va acompanyada dels corresponents drets d'inscripció.


Primer Conductor  - Pilot
Segon Conductor  - Copilot
Concursant
Vehícle
Campionats, Copes , Trofeus i Challenges
Número
Grup
Classe
Sol·licitud d'Inscripció
El concursant i/o conductors (Pilot i Copilot) pel sol fet d'inscriure's a la prova assenyalada en l'encapçalament i signar aquesta sol·licitud d'inscripció, declaren conèixer i haver llegit les normes esportives i tècniques reconegudes pel Codi Esportiu Internacional, els reglaments de la Federació Catalana d'Automobilisme, al Reglament Particular de la prova i als seus annexes, als quals se sotmeten, acceptant-los sense cap reserva tant a sí mateix com per tots els membres de l'equip. Al mateix temps declarem: Que som conscients que practiquem un esport de risc i eximim de qualsevol responsabilitat a l'Entitat Organitzadora, al Comitè Organitzador, als Oficials de la prova, a la Federació Catalana d'Automobilisme, a la Real Federación Española de Automovilismo i a les demés entitats i col·laboradors de la mateixa de qualsevol dany o lesió ocorregut duran la prova, i renunciem a formular qualsevol demanda i/o denuncia contra les entitats i/o persones anomenades.
El concursant i/o conductors reconeixen que les dades de la inscripció son certes i fa constar que té tota la documentació del vehicle en regla, es a dir, permís de circulació, l'assegurança obligatòria i el permís de conduir.
 
Palmarès
Facturació - Dades Fiscals
Signatura Concursant
Signatura Copilot
Signatura Pilot
Escuderia Osona
c. Cabrerès, 2 (pol. ind. Malloles) - 08500 - Vic, Osona, Catalunya
Tel. 938866036 - Fax 938866041 - email. info@escuderiaosona.com
Ral·li Esprint
Accepto
Publicitat
Regul. Esport 
No Accepto
Publicitat
Soci Esc Osona
Shakedown
Drets d'Inscripció
Ingrés en efectiu o transferència bancària  a favor d'Escuderia Osona a l'entitat i número de compta seguent:
Entitat:          CaixaBank SA
Forma de Pagament
18/02/2013
Data Tancament
Compte:       2100 0007 81 0201287790
Codi IBAN:   ES30 2100 0007 8102 0128 7790
Codi SWIFT: CAIXAESBBXXX
Tota persona que vulgui participar la prova, ha de trametre la present sol·licitud d'inscripció, a partir de la publicació de la mateixa i fins a la data límit del tancament de les inscripcions, degudament complimentada amb totes les seves dades juntament amb el comprovant d'ingrés en efectiu o transferència bancària dels corresponents drets d'inscripció a la Secretaria de la prova. 
La sol·licitud d'inscripció no serà acceptada si no va acompanyada dels corresponents drets d'inscripció.
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