
zaškrtněte platba v Kč platba v €

15 100,- 550,-

28 110,- 1 040,-

18 350,- 670,-

34 610,- 1 280,-

Autoklub Česká Lípa v AČR ve spolupráci s Autodrom Promotion s.r.o., Sosnová 200, 470 01 Česká Lípa

Tel: +420 487 824 805, e-mail: informace@rallybohemia.cz, www.rallybohemia.cz

PŘIHLÁŠKA MČR

26 020 Kč + 2 090 Kč (pojištěni)

16 260 Kč + 2 090 Kč (pojištění)

32 520 Kč + 2 090 Kč (pojištění)

SOUTĚŽÍCÍ PRVNÍ JEZDEC SPOLUJEZDEC

Jméno, Příjmení

Datum narození

Poštovní adresa

Adresa pro korespondenci

Třída / Kategorie / Skupina Číslo karoserie

Mobil (spojení do vozu)

Mobil

E-mail

Číslo soutěžní licence

Země vydání licence

Typ účasti

Zúčastním se Shakedownu (poplatek 1000 Kč / 40 €)

Objem motoru cm
3 Převládající barva

Vklad s reklamou (platba po uzávěrce) 17.06.2016

Vklad bez reklamy (platba po uzávěrce)

Číslo motoru

17.06.2016

Vklad bez reklamy 17.06.2016

PŘIHLAŠOVACÍ VKLADY

MMČR uzávěrka

PŘIHLÁŠENÍ DO ŠAMPIONÁTŮ

Číslo homologace

13 010 Kč + 2 090 Kč (pojištění)Vklad s reklamou 17.06.2016

Mistrovství České republiky v rally

Přihláška je platná po zaplacení příslušného přihlašovacího vkladu a odevzání stvrzenky na celou částku. Banka: KB Česká Lípa,

pro tuzemské platby: Číslo účtu: 107-6692800267/0100,

pro zahraniční platby: Číslo účtu: 107-8528680207/0100, IBAN: CZ7801000001078528680207, BIC: KOMBCZPPXXX

Registrační značka

Země registrace

Č. tech. Průkazu

PODROBNOSTI O VOZIDLE

Značka

Obchodní / právnická

ANO

Soukromník / Amatér

NE

Model

Rok výroby



INFORMACE O VÝSLEDCÍCH JEZDCE

Priorita FIA Rok dřívejší priority FIA

Priorita ASN Rok dřívější priority ASN

Vítěz nár. mistrovství Pokud ano, mistrovství / rok

Úspěchy 2015 a novější

Úspěchy 2014 a starší

VOZIDLO PRO SEZNAMOVACÍ JÍZDY

PRŮZKUMNÉ VOZIDLO

Svým podpisem stvrzuji, že všechny informace obsažené v přihlášce jsou správné, potvrzuji a souhlasím v plném rozsahu s podmínkami náhrady škod 

a přijímám lhůty a podmínky spojené s mou účastí na tomto podniku.

Značka Typ Barva Reg. Značka

INFORMACE O PRIORITNÍM JEZDCI

*) Nebo povolující a schvalovací dopis od ASN přihlašovaného soutěžícího.

**) Přiložit kopii licence soutěžícího

Datum

Přihláška může být podána prostřednictvím webového online formuláře na www.rallybohemia.cz (soutěžící si vytiskne originál vyplněné přihlášky, 

kterou obdrží po provedení online přihlášení, a s originálními podpisy ji předá při administrativní přejímce), nebo korespondenčně (poštou).

INFORMACE O ZPROŠTĚNÍ ZODPOVĚDNOSTI

Moje účast na této rally je na moje vlastní nebezpečí a nebudu brát na zodpovědnost pořadatele za jakoukoli nehodu, zranění atd. v průběhu rally. 

Prohlašuji, že mám úplné znalosti FIA a národních předpisů a nařízení (MSŘ, NSŘ, SPR), podle kterých se rally pojede a garantuji jejich dodržování 

bez výjimky.

Každý jezdec a spolujezdec včetně členů teamu je povinen si sjednat své osobní úrazové pojištění a na vyžádání pořadatele je předložit při 

administrativní přejímce. Všichni zahraniční jezdci a spolujezdci včetně členů teamu musí mít zaplaceno pojištění pro případ hrazení nákladů vzniklých 

při jejich ošetření ve zdravotnickém zařízení v ČR.

Soutěžící podpisem přihlášky na shakedown prohlašuje, že každou osobu, která není přihlášena do rally a přitom se účastní shakedownu, poučí o jeho  

odpovědnosti a možných bezpečnostních rizicích. Tato osoba se shakedownu zúčastní na svou odpovědnost a své nebezpečí.  Pořadatel je zbaven 

odpovědnosti za jejich účast. Nepřihlášená osoba, která se účastní shakedownu bude starší 18 let a soutěžící přebírá odpovědnost za dodržení tohoto 

ustanovení. Pro použití nehořlavého oblečení, helmy a zádržného systému hlavy (bezpečnostní výbava posádky) platí stejná pravidla jako na RZ při 

rally a správnost použití této bezpečnostní výbavy je v odpovědnosti soutěžícího.

POTVRZENÍ A SOUHLAS

Razítko ASN * Podpis soutěžícího ** Podpis prvního jezdce Podpis spolujezdce


