Αποστολή με 25 του Ιούλη 2010 φαξ στο 0041627731374 ή στο email f.disecli @ bluewin.ch

Autobianchi Διεθνής Συνάντηση στην Ελβετία
11 - 12 Σεπ. 2010 - Λουκέρνη - Λίμνη των τεσσάρων περιφερειών
Με την παρούσα αίτηση για να γίνει δεκτός στην εν λόγω συνάντηση, με τις ακόλουθες πλήρωμα:
CAR OWNER
Επώνυμο………………………………………..
διεύθυνση …….………...……………………...
οδήγηση ……………………….....................….
κυτταρική ……………………………...…….....

Έθνος .………......……………..…………
Όνομα ……………………………………..
Πόλη και Ταχυδρομικός.…………………..
ημερομηνία λήξης ……..………………….

ΕΠΙΒΑΤΩΝ
διεύθυνση …….………...……………………...
οδήγηση ……………………….....................….

Έθνος .………......……………..…………
Πόλη και Ταχυδρομικός.…………………..
ημερομηνία λήξης ……..………………….

CAR
Μοντέλο ……………………………...…….......
Έτος ……………….……………………………

Εκτόπισμα ………..……………………….
Πλάκα …………………………..…………

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ
Εταιρεία ……………....…………………………………………………………………………...
αριθμό σύμβασης …………...………………….
ημερομηνία λήξης …….…………..………
1) ρητά δώσει τη συγκατάθεσή μου για τη χρήση του βίντεο και φωτογραφίες σχετικά με το πρόσωπο μου, οι
επισκέπτες μου και το αυτοκίνητό μου, το οποίο θα εφαρμοστεί κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης.
2) εκφράζουν τη δέσμευσή μου για το πρόγραμμα της εκδήλωσης που θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τα ισχύοντα
πρότυπα κίνημα. Ως συμμετέχων στο γεγονός με το αυτοκίνητό τους και τους άλλους επιβάτες απαλλάσσονται
από την οργάνωση οποιασδήποτε ευθύνης σχετικής με τη δημοσίευση των στοιχείων σχετικά με την καταχώρηση
και την αποτυχία να συμμορφωθεί με τους ισχύοντες κανόνες του δρόμου. Από το ίδιο το γεγονός της εγγραφής
μου να κηρύξει τον εαυτό μου και τους οδηγούς, οι επιβάτες μου, διευθυντές ή υπάλληλοι, να γνωρίζουν και
αποδέχονται τις διατάξεις του Κανονισμού του αγώνα και δηλώνω ότι έχω δώσει κανένα λόγο για τους διαιτητές
ή τα δικαστήρια για τις πράξεις που απορρέουν από την οργάνωση και την περίπτωση. Δηλώνω επίσης για
την αύξηση των δήμων, ιδρυμάτων και ενώσεων που συμμετέχουν στην εκδήλωση και όποιος συνεργάζεται
ή χορηγική πρωτοβουλία, καθώς και οι ιδιοκτήτες και διαχειριστές των δρόμων, καθώς και την Οργανωτική
Επιτροπή και όλα τα πρόσωπα που εμπλέκονται στην οργάνωση, από κάθε ευθύνη για τη ζημία που υπέστη κατά
τη διάρκεια της εκδήλωσης, θα συμμετέχει, μαέστρος μου οι επιβάτες μου, τους υπαλλήλους μου, ή για ζημίες
που προκαλούνται από άλλους ή από εμένα τον ίδιο συμμετέχοντα, οι οδηγοί μου, οι επιβάτες ή τους υπαλλήλους
μου.
3) στο πλαίσιο των υφιστάμενων νόμων εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης σχετικά με την επεξεργασία των
προσωπικών μου δουλειά, αποφασίζει πληροφορήθηκε ότι τα προσωπικά μου στοιχεία, αυτά των ανθρώπων
που καλούνται και με εκείνες για τα οχήματα που αναφέρονται παραπάνω θα πρέπει να αντιμετωπίζεται από τον
οργανισμό για σκοπούς που συνδέονται με την εκδήλωση. Για τους σκοπούς αυτούς, δίνεται ελεύθερα και ρητά
συγκατάθεση για την αποκάλυψη και τη διανομή των προσωπικών μου δεδομένων για τους επισκέπτες και τα
οχήματα όπως μου.

Υπογραφή του πλοιοκτήτη
……………………………………………

αριθμό των ατόμων ______ Συνολικός €

Υπογραφή του επιβάτη
………………………………………………

__________

□ Δίνω στο φαξ που ελήφθη

