Europejski Rajd Syren i Warszaw
NEKLA - LWÓW 29.04 06.05.2017

Karta zgłoszeniowa
Pojazd
Marka i model

Nr rejestracyjny

Rok produkcji

Kolor

Kierowca
Imię i nazwisko/ Pesel

Adres ( dokładny z kodem pocztowym)

Nr telefonu

Adres e-mail

( proszę zaznaczyć w prawej kolumnie krzyżykiem
tel.komórkowy, który będę miał/a na rajdzie*)

Adres e-mail

( proszę zaznaczyć w prawej kolumnie krzyżykiem
tel.komórkowy, który będę miał/a na rajdzie*)

Pasażerowie
Imię i nazwisko/Pesel
( jeżeli pasażerem jest dziecko w wieku 3-12
lat, obok nazwiska proszę wpisać wiek
dziecka )

Adres ( dokładny z kodem pocztowym)

Nr telefonu

Proszę podać ilość osób, które będą korzystały z hotelu Nekla w dniu
Proszę podać ilość osób, które będą korzystały z hotelu Nekla w dniu
Zamawiam DVD z filmem z rajdu, płatne przy
rejestracji załóg**

Tak

Nie

06.05.2017
Ilość

Rozmiary koszulem rajdowych, które każdy uczestnik
otrzyma w dniu rozpoczecia rajdu.

* Proszę aktywować roaming na czas rajdu
** Krzyżykiem proszę zaznaczyć co wybierasz

Uwaga:
Każdy uczestnik rajdu (nawet dziecko)
musi posiadać ważny paszport, aby
mógł przekroczyć granicę
Polska-Ukraina.

28.04.2017

S

M

Damskie
L
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L
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122

128

Dziecięce
136

146

154

Wpisz ilość

Wpisz ilość

Wpisz ilość

W RAJDZIE UCZESTNICZĄ POJAZDY MARKI SYRENA I WARSZAWA ORAZ INNE POJAZDY ZABYTKOWE. PIERSZEŃSTWO UCZESTNICTWA POSIADAJĄ
WŁAŚCICIELE POJAZDÓW SYREN I WARSZAW, KTÓRYCH OBOWIA,ZUJE TERNIM ZGŁOSZENIA DO 31.01.2017. PO TYM TERMINIE JEŚLI POZOSTANĄ
WOLNE MIEJSCA DO 15.02.2017 BĘDĄ MOGLI ZGŁASZAĆ SIĘ WŁAŚCICIELE INNYCH POJAZDÓW ZABYTKOWYCH.

1. Liczy się kolejność zgłoszeń. 2. Po ustalonym terminie tj.15.02.2017 zgłoszenia nie będą przyjmowane. Zastrzegamy sobie prawo
zamknięcia wcześniej listy po zgłoszeniu pełnej obsady uczestników. 3. Maksymalna liczba załóg to 25 a łączna liczba osób biorąca udział
w rajdzie to 60. 4. Po nadesłaniu karty zgłoszeniowej na adres:europejskirajdsyreniwarszaw@gmail.com będą wymagane przedpłaty w celu rezerwacji
miejsc noclegowych. Każde zgłoszenie będzie potwiedzone zwrotnym emailem informując o przyjęciu uczestnika do rajdu. Po potwierdzeniu proszę
dokonywać przedpłat. Pierwsza rata płatna do 15.02.2017 r. w kwocie 300PLN .druga do 10.03.2017 r. w kwocie 300PLN , trzecia do 10.04. 2017r.
w kwocie 185PLN. Kwotę przedpłaty proszę w płacać na konto klubu: MultiBank 04 1140 2017 0000 4302 1152 4032 , Nekla, Świerczewskiego 49
5. Brak karty zgłoszeniowej i przedpłaty w ustalonych terminach, eliminuje uczestników z rajdu.
Rezygnacja z rajdu po 15.02.2017 r. i dokonaniu przedpłaty powoduje jej utratę na rzecz Stowarzyszenia
Klubu Miłośników Syren i Warszaw.
6. Przedpłaty za dzieci do lat 10 proszę wpłacać : I rata 200PLN, II rata 200PLN, III rata w zależności od wybranej opcji z łóżkiem lub bez 211/97PLN
Terminy wpłat takie same jak powyżej za osobę dorosłą.
Dzieci do lat 3, pobyt i uczesnictwo w rajdzie za darmo
Data:

Podpis zgłaszającego
Wypełnione karty zgłoszeniowe właścieli Syren i Warszaw prosimy przesłać najpóźniej do dnia 31.01.2017 r. a pozostałych
uczestników aut zabytkowych do 15.02.2017 pocztą elektroniczną na adres: europejskirajdsyreniwarszaw@gmail.com lub

Wypełnione karty zgłoszeniowe właścieli Syren i Warszaw prosimy przesłać najpóźniej do dnia 31.01.2017 r. a pozostałych
uczestników aut zabytkowych do 15.02.2017 pocztą elektroniczną na adres: europejskirajdsyreniwarszaw@gmail.com lub
pocztą na adres: Stowarzyszenie Klub Miłośników Syren i Warszaw, ul. Świerczewskiego 49, 62-330 Nekla
( wysłanie na adres dopiero po wsześniejszym uzgodnieniu telefonicznym)

