Escudería
Etcétera

Vierde Spain Classic Raid

INSCHRIJFFORMULIER
NAAM BESTUURDER:
Adres:
Postcode:
Woonplaats:
Land:
E-mail:
NAAM BIJRIJDER:
Adres:
Postcode:
Woonplaats:
Land:
E-mail:
VOERTUIG:
Model:
Kenteken:
Bouwjaar:
Verzekeringsmaatschappij:

ID:
Tel:

ID:
Tel:

Cilinderinhoud:
Polisnummer:

Het deelnemende team (2 personen) kiest voor de volgende vorm van inschrijving:
Enkele etappe 175 €. De gewenste etappe(s) is/zijn: ……………………………………………….........
Halve Raid 650 € zonder hotels. De geselecteerde helft is: ……………………………………………….
Halve Raid met hotels 1000 €. De geselecteerde helft is: ...………………………………………….
Halve Raid met luxehotels 1250 €. De geselecteerde helft is: ……………………………….
Volledige Raid zonder hotels 1100 €
Volledige Raid met hotels 1700 €
Volledige Raid met luxehotels 2100 €
Overschrijving naar rekeningnummer van ING Direct: ES04 1465 0170 1119 0029 9830 op naam van Agrupación
Deportiva Etcétera. De overschrijvingen dienen te worden uitgevoerd voor het exacte bedrag van inschrijving, met
als omschrijving Spain Classic Raid en als opdrachtgever naam van bestuurder en bijrijder.
De inschrijvingsaanvraag wordt niet als compleet beschouwd indien deze niet vergezeld gaat van het inschrijfgeld
en het volledig ingevulde inschrijfformulier. Zonder verzekering en geldige APK KAN ER NIET WORDEN
GESTART.
VERBINTENIS:
Dhr./Mevr.
…………………………………………………………..,
meerderjarig,
met
ID……………………,
VERKLAART dat hij/zij weet en op de hoogte is van het feit dat de Spain Classic Raid, georganiseerd van 21 tot
en met 28 oktober 2017 door Escudería Etcétera, geen sportevenement is, en bestaat uit een route voor klassieke
voertuigen en oldtimers volgens het Koninklijk Besluit 1428/2003, van 23 december 2004 en in overeenstemming
met artikelen 32 en 33 van annex II sectie 3, met een gemiddelde snelheid lager dan 50 km/u, en die wordt gereden
op de openbare weg, dat het deelnemende voertuig te allen tijde moet voldoen aan de vereisten betreffende
verzekering, APK en uitrusting noodzakelijk voor toegang tot de openbare weg, ZICH ERTOE VERPLICHTEND te
allen tijde de huidige regelgeving aangaande verkeersveiligheid, evenals de aanwijzingen die de organisatie of de
ordediensten geven, op te volgen, waarmee hij/zij de organisatie vrijstelt van elk soort verantwoordelijkheid voor de
deelnemers indien deze zich niet aan deze regels houden.
PLAATS………………...., DATUM………………………. 2017

HANDTEKENING

BESCHERMING VAN PERSOONLIJKE GEGEVENS: Overeenkomstig de wet aangaande de bescherming van persoonlijke
gegevens informeren wij u dat de aan ons verstrekte gegevens zullen worden opgenomen in de bestanden van Agrupación
Deportiva Etcétera, met in dit document genoemd adres, in overeenstemming is met de veiligheidsmaatregelen van de huidige
regelgeving en waarvan het doel onder andere het organiseren van evenementen is. Als DEELNEMER heeft u recht op toegang,
rectificatie, annulering en oppositie van deze gegevens, schrijvend naar het eerder aangegeven adres. Ook machtigt de
DEELNEMER de organisatie om persoonlijke gegevens en imago aan derden te verstrekken indien nodig geacht, de deelnemer
is op de hoogte van deze overdracht onder deze clausule.

ESCUDERÍA ETCETERA
C/Luis Camoens, 3 – 28014 Madrid
Tel: +34 658 134 211 (Nederlands)
www.spainclassicraid.com

