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36 ΩΡΔ ΜΟΣΟΤΚΛΔΣΑ
ΓΤΡΟ ΔΛΛΑΓΑ –ΟΓΟΙΠΟΡΙΚΟ ΑΝΣΟΥΗ
Μάηος 2019

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: ____/____ / 2019

ΓΗΛΩΗ ΤΜΜΔΣΟΥΗ
ΣΟΙΥΔΙΑ ΜΟΣΟΤΚΛΔΣΙΣΗ
ΔΠΩΝΤΜΟ

:__________________________________________________________________

ΟΝΟΜΑ

:___________________________ e-mail : ________________________________

ΓΙΔΤΘΤΝΗ

:_____________________________________ΠΟΛΗ:_______________________

ΣΑΥ.ΚΩΓ.

:______________ ΑΡ. ΣΑΤΣΟΣΗΣΑ:__________________________________

ΣΗΛ. Δργας

:_________________Οηθ:_______________Κηλ:___________________________

ε πόζα 36ωρα έτεηε ζσκκεηάζτεη; (αρηζκός: 0, 1, 2,....) ___________________________________
σκκεηοτή ζηο Οκαδηθό Κύπειιο:

ΝΑΙ □________ ΟΥΙ □_______

Αλ λαη, κε πνηα νκάδα (όλνκα νκάδαο ): ___________________________________________________
σκκεηοτή ζηο Κύπειιο Λεζτώλ

ΝΑΙ □________ ΟΥΙ □________

Αλ λαη, κε πνηα Λέζρε (όλνκα ιέζρεο ): __________________________________________________
Γειώλω παράιιεια ζσκκεηοτή θαη ζηολ δηαγωληζκό βίληεο.

ΝΑΙ □ ______ΟΥΙ□____

Γειώλω παράιιεια ζσκκεηοτή θαη ζηολ δηαγωληζκό θωηογραθίας.

ΝΑΙ □ ______ΟΥΙ□____

Δπηζσκώ λα δηαλσθηερεύζω κε ηολ (ηοσς) ______________________________________________
(έσο 2 νλνκαηεπώλπκα) ______________________________________________________________
Αλ είζηε ζσλοδεγός ζσκπιερώζηε ηο ολοκαηεπώλσκο οδεγού θαη κελ ζσκπιερώζεηε ηα
ζηοητεία κοηοζσθιέηας. Δίζηε ζσλοδεγός; ΝΑΙ □ ____ ΟΥΙ □.____ Οδεγός:___________________
___________________________________________________________________________________
Γηαζηάζεης κπιούδας: S □ ____, M □ ____, L □ ____, XL □ ____, 2XL □____, 3XL □ ____.
ΣΟΙΥΔΙΑ ΜΟΣΟΤΚΛΔΣΑ
ΔΡΓ.ΚΑΣΑΚ.

:_______________________ΜΟΝΣΔΛΟ _________________________________

ΥΡΟΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΗ:___________,ΚΤΒΙΜΟ____________ΑΡ. ΚΤΚΛ.:______________
Δειώλσ όηη επηζπκώ λα ζπκκεηάζρσ ζηνλ 22ν Γύξν Ειιάδαο πνπ ζα δηεμαρζεί ζηηο 10,11 & 12 Μαΐνπ
2019, γλσξίδνληαο ηνλ θαλνληζκό ζπκκεηνρήο θαη ηελ ρηιηνκεηξηθή απόζηαζε πνπ ζα δηαλύζσ, ηα νπνία
θαη απνδέρνκαη.
Ο/Η ΓΗΛΩΝ-ΟΤΑ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ
(άρθρο 8 Ν.1599/1986)

Η ακρίβεια ηων ζηοιχείων που υποβάλλονηαι με αυηή ηη δήλωζη μπορεί να ελεγχθεί με βάζη ηο αρχείο άλλων υπηρεζιών
(άρθρο 8 παρ. 4 Ν. 1599/1986)

(1)

ΠΡΟ :
Όλνκα:

Επώλπκν:

Όλνκα θαη Επώλπκν Παηέξα:
Όλνκα θαη Επώλπκν Μεηέξαο:
Ηκεξνκελία γέλλεζεο(2):
Σόπνο Γέλλεζεο:
Αξηζκόο Δειηίνπ Σαπηόηεηαο:
Σόπνο Καηνηθίαο:
Αξ. Σειενκνηνηύπνπ (Fax):

Σει:
Οδόο:

Αξηζ:

ΣΚ:

Δ/λζε Ηιεθηξ.
Σαρπδξνκείνπ
(Εmail):

Δειώλσ όηη επηζπκώ λα ζπκκεηάζρσ ζην ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΟ 36 ΩΡΕ 22νο Γύξνο
Ειιάδαο πνπ δηνξγαλώλεη ε Ειιεληθή Λέζρε MOTO GUZZI ζηηο 10, 11 & 12 Μαΐνπ
2019. Αλαγλσξίδσ όηη ε δηνξγάλσζε απηή δελ έρεη θαλελόο είδνπο αγσληζηηθό ή
αληαγσληζηηθό ραξαθηήξα ζα ιάβσ δε κέξνο κε δηθή κνπ κνηνζπθιέηα θαη κε δηθή κνπ
πξνζσπηθή επζύλε, ηεξώληαο θαλνληθά ηηο δηαηάμεηο ηνπ Κ.Ο.Κ. Επίζεο γλσξίδνληαο
ηηο πξνϋπνζέζεηο ζπκκεηνρήο θαη ηε δηαδξνκή πνπ ζα αθνινπζεζεί, απνδέρνκαη όηη ε
Ειιεληθή Λέζρε MOTO GUZZI δελ ππέρεη θακία απνιύησο επζύλε γηα νπνηαδήπνηε
πιηθή ή ζσκαηηθή δεκία επέιζεη ζε εκέλα ή ζηνλ ηπρόλ ζπλεπηβάηε κνπ ή ζε ηξίην πνπ
ηπρόλ πξνθαιέζσ εγώ ή κνπ πξνθιεζεί θαηά ηε δηάξθεηα ηεο δηνξγάλσζεο απηήο.

Ηκεξνκελία: ___/____/2019
Ο/Η Δειώλ-νύζα

(Τπνγξαθή)

(1) Αλαγξάθεηαη από ηνλ ελδηαθεξόκελν πνιίηε ή Αξρή ή ε Τπεξεζία ηνπ δεκόζηνπ ηνκέα, πνπ απεπζύλεηαη ε αίηεζε.
(2) Αλαγξάθεηαη νινγξάθσο.
(3) «Όπνηνο ελ γλώζεη ηνπ δειώλεη ςεπδή γεγνλόηα ή αξλείηαη ή απνθξύπηεη ηα αιεζηλά κε έγγξαθε ππεύζπλε δήισζε ηνπ άξζξνπ 8 ηηκσξείηαη
κε θπιάθηζε ηνπιάρηζηνλ ηξηώλ κελώλ. Εάλ ν ππαίηηνο απηώλ ησλ πξάμεσλ ζθόπεπε λα πξνζπνξίζεη ζηνλ εαπηόλ ηνπ ή ζε άιινλ πεξηνπζηαθό
όθεινο βιάπηνληαο ηξίηνλ ή ζθόπεπε λα βιάςεη άιινλ, ηηκσξείηαη κε θάζεηξμε κέρξη 10 εηώλ.
(4) ε πεξίπησζε αλεπάξθεηαο ρώξνπ ε δήισζε ζπλερίδεηαη ζηελ πίζσ όςε ηεο θαη ππνγξάθεηαη από ηνλ δεινύληα ή ηελ δεινύζα.

