Dorsal

XXIII Pujada a Sant Mateu
«Memorial Laia Altimira»
Campionat de Catalunya de Muntanya
24 d'abril de 2022
Competidor

Adreça

Població

Telèfon

e-mail

Llicència

Pilot

Adreça

Població

Codi Postal

NIF

Data de naixement

Telèfon

e-mail

Llicència

Característiques del vehicle
Marca

Model

Cilindrada

Nº Fitxa Homologació

Cl.

Cat.

Drets d'Inscripció
CM's – Monoplaces

235,00 €

Turismes

210,00 €

Regularitat

140,00 €

No Accepto la publicitat

470,00 €

PARTICIPACIÓ A LA CHALLENGE LLUÍS COSTA:
Els drets d'inscripció s’hauran de fer efectius al compte:

ÉS MOLT IMPORTANT
fer constar el nom del pilot
en el justificant de l'ingrés
Si

No

ES50 0182 4616 2102 0019 7293

Un cop emplenat el full d'inscripció el teniu que remetre, amb copia del justificant de la transferència, als mitjans
següents o bé si necessiteu algun aclariment, podeu contactar.
Tel. – 938 723 620
609 30 92 13

e-mail – motoclub@motoclubmanresa.com
e-mail – rossend.mora.feu@gmail.com

El Concursant i Pilot pel sol fet d’inscriure’s a la prova assenyalada en l’encapçalament i signar aquesta sol·licitud
d’inscripció, declarem conèixer 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
ens sotmetem, acceptant-los sense cap reserva tant a sí mateix com per tots els membres de l’equip.
Tanmateix DECLAREM: Que som conscients de practicar 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
demés entitats i col·laboradores de la mateixa, de qualsevol dany o lesió succeït durant la prova, i renunciem a formular
qualsevol demanda i/o denúncia contra les entitats i/o persones anomenades.
El Competidor i Pilot reconeixen que les dades de la inscripció son certes i fa constar que té tota la documentació del
vehicle en regla, per la pràctica d'aquest esport.

Gr.

