
Kód banky / BLZ 300

Číslo účtu / Account number 298417246

Zaškrtněte / Tick

MOTO (motocykl, sidecar, automobil bez RZ)

RALLY (automobil s RZ)

Značka

Národnost

Nationality

Adresa

Postal address

Startovné / Entry fee

Date of birth

Datum narození

Příjmení

Surname

Jméno

Jezdec

Driver

Spolujezdec

Co-driver

Uzávěrka přihlášek:  30. 4. 2023

Autoklub Mělník z. s.

101 let motorsportu na Mělníku

PŘIHLÁŠKA/ENTRY startovní číslo / No.
motocyklisté vyplňte

horak.rallysport@gmail.com

First name

Make

Model

Model

E-mailová adresa

Číslo řidičského průkazu

Driving license No.

E-mail address

Telefon

Phone

Podrobnosti o motocyklu / automobilu
Details of the motorbike / car

3.500 Kč

1.500 Kč

Kategorie (RALLY x MOTO)

Category

Registrační značka

Registration No.

Obsah motoru

Cylinder capacity

Rok výroby

Year of manufacture

Startovné zaplaťte na účet:
Pay your fee to:

Název banky / Name of bank ČSOB

Variabilní symbol obdržíte společně s rozhodnutím o přijetí

!POZOR! Platbu proveďte až po obdržení rozhodnutí o přijetí pořadatelem
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Má účast na tomto podniku je na moje vlastní nebezpečí a nebudu přenášet zodpovědnost na organizátora za 

jakoukoli nehodu, zranění, škodu atd. v průběhu závodu. Prohlašuji, že jsem si přečetl a znám Zvláštní ustanovení a 

zaručuji jejich dodržování mou osobou bez výjimky.

Prohlášení o zodpovědnosti / Declaration of indemity

www.autoklubmelnik.cz

Podpis jezdce / Driver´s signature Podpis spolujezdce / Co-driver´s signature

Přihlášku podepište osobně až při administrativních přejímkách

My participation on this event is at my own risk and I will not hold the organisers responsible for any accidents, 

injuries etc. during event. I declare to have full knowledge of supplementary regulations and I guarantee to respect 

them, without exception.

Potvrzení a souhlas /  Acknowledgement and agreement

Stvrzuji svým podpisem, že všechny informace obsažené v této přihlášce jsou pravdivé, že znám a plně schvaluji 

podmínky uvedené výše a přijímám lhůty a podmínky spojené s účastí.

By my signature I declare that all informations contained on the entry form are correct and that I acknowledge and 

agree in full to the terms and conditions of the above indemnity and that I accept all the terms and conditions.

Podpis zákonného zástupce (v případě nezletilosti jezdce nebo spolujezdce)                                         Legal 

representative´s signature (in case of nonage of driver or co-driver)
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