III. BÜKK RALLYE Historic Regularity
Nevezési lap
Vezető adatai:
Név:
E-mail cím:
Telefonszám:
Lakcím:
Város:
Irányítószám:
Utca és házszám:
Póló méret:
Navigátor adatai:
Név:
Póló méret:
A jármű adatai
Gyártmány:
Típus:
Évjárat:
Rendszám:
Tagja-e a Histroic Regularity Egyesületnek?
Igen:
Nem:
!!! A vastagbetűs adatok kötelezően kitöltendőek!!!

Megjegyzések:
- Péntekre kérek szállást a Szent István Hotelben, melynek költségét nem
tartalmazza a nevezési díj:
Igen:
Nem:
- Tárolást kérek a szállítójárműnek Egerben:
Igen:
Nem:

- Étkezéssel kapcsolatos speciális igények:
vegetáriánus:
vegán:
lisztérzékeny:
glükózérzékeny:

Kérjük a nevezést a oldtimer.eger@gmail.com címre küldeni.
Postacím: Régi Járművek Egri Egyesülete 3300 Eger Zúgó utca 10.
1.) A nevezési díj az alábbiakat tartalmazza:
a.) Teljes jogú részvétel a 2019. Szeptember28-29-én megrendezendő III. BÜKK
RALLYE Historic Regularity nevű átlagtartó, kétnapos túrafutamon 1 autó és 2 fő
részére
b.) Versenytechnikai kellékek: mérésre szolgáló GPS alapú eszköz, itiner,
rajtszám, ralitábla, menetlevél, stb.
c.) Szállás két fő részére a Szent István Hotel*** szállodában.
(https://www.hotelszentistvan.hu/ .) 3300 Eger, Legányi Ferenc utca 12.
d.) Ellátás a verseny alatt a benevezett két fő részére:
• Szeptember 28-án szombaton:

- A rajtban reggeli, üdítő, kávé Szenátor Ház
- Időellenőrző állomásokon frissítő
- Svédasztalos ebéd, Unicornis Hotel Eger
- Büfévacsora, Szent István Hotel
• Szeptember 29-én vasárnap

- Reggeli, Szent István Hotel
- Időellenőrző állomáson frissítő
- Ebéd a célban Unicornis Hotel Eger
2.) Nevezési díj összege:
2019. augusztus 28-ig,

85.000 HUF,

2019. szeptember 21-ig, 99.000 HUF amit az alábbi bankszámlára kell utalni
Bankszámlaszám: CIB 10700282-42830003-51100005
A nevezési díj ÁFA-t nem tartalmaz.

a.) A nevezést akkor fogadja el a szervező, ha a nevezési díjat a jelentkező
határidőre átutalja.
b.) Harmadik személy részvételének díja: 35.000,- Ft
c.) Nevezői lemondás esetén a nevezési díj 50%-a abban az estben jár vissza, ha a
lemondás szeptember 21-ig megtörténik. A nevezést csak a rendező
engedélyével lehet átruházni
d.) Ha a verseny a rendező érdekkörben felmerült ok miatt elmarad, a nevezési
díj levonás nélkül visszajár a nevezőnek
3.) A részvétel speciális feltételei:
a.) A III. BÜKK RALLYE Historic Regularity eseményen korra és nemre való
tekintet nélkül mindenki részt vehet vezetőként, aki a megfelelő gépjármű
vezetői engedéllyel rendelkezik. A futamon az indulók a saját felelősségükre
vesznek részt. A rendező semmilyen tekintetben nem felel az esetleges
balesetekért és káreseményekért. A futamon a KRESZ előírásait be kell tartani. A
résztvevők kötelesek betartani a rendező utasításait
b.) A futamon az időméréssel kapcsolatban óvásnak helye nincs. Az itiner
füzetben tapasztalható esetleges hibákért vagy a mérés esetleges hibáiért a
rendező nem vállal felelősséget, erre való hivatkozással a résztvevők a
rendezővel vagy harmadik személlyel szemben semmilyen igényt nem
támaszthatnak
c.) Az átlagtartás méréséhez szükséges eszközt a rendező biztosítja a
résztvevőknek, akik aláírásukkal igazolják, hogy az eszközt átvették és
rendeltetésszerűen használják. A résztvevők tudomásul veszik, hogy az eszköz
elvesztése, nem rendeltetésszerű használatból adódó megrongálása esetén
25.000 Ft+áfa díjat kötelesek fizetni a rendezőnek
d.) Tudomásul veszem, hogy a nevezés utólagos lemondása esetén a rendező a
nevezési díj felét megtarthatja.

