1ste E-Rally Omloop van Vlaanderen
1 & 2 september 2017

*** Vak voorbehouden aan de inrichter.
OK

INSCHRIJVING

J / N

dd: …………………

BETALING

OK

dd: ………………

J / N

Klasse:

Nummer:

………..

…………

VOLLEDIG in drukletters ingevuld terugsturen of mailen naar:
Christof Seynaeve, Ten Bosstraat 21, 8870 Izegem of info@omloopvanvlaanderen.be
Ondergetekenden verklaren kennis genomen te hebben van het Bijzonder Wedstrijdreglement.
Door het plaatsen van hun handtekening verbinden zij er zich toe deze reglementen zonder enig voorbehoud na te leven.
Ze bevestigen tevens de juistheid van onderstaande gegevens en dat het gebruikte voertuig conform is aan de voorschriften.
*** Vakken in te vullen door de deelnemers indien van toepassing.
GEGEVENS BETREFFENDE HET VOERTUIG
Merk: ………………………………………………
Bouwjaar: ………………
Klasse: ………….

Type: …………………………

Nummerplaat: …………………

Land van inschrijving: ……………

Chassisnummer: ………………………………………

Zero emission of Plug-in Hybride (schrappen wat niet van toepassing is)

PILOOT

CO – PILOOT

Naam: ………………………………………………………
Voornaam: …………………………………………………
Geboortedatum: ……………………………………………
Straat: ………………………………………………………
Nr: ………
Bus: ………
Postcode: ………………
Gemeente: …………………………………………………
Tel: ………………………
Fax: ………………………
Email:……………………………………………………..
Rijbewijs nr.: ……………………………
Type: ………
Schuilnaam: ………………………………..………………
Club / Renstal: ……………………………………..………

Naam: ………………………………………………………
Voornaam: …………………………………………………
Geboortedatum: ……………………………………………
Straat: ………………………………………………………
Nr: ………
Bus: ………
Postcode: ………………
Gemeente: …………………………………………………
Tel: ………………………
Fax: ………………………
Email:……………………………………………………..
Rijbewijs nr.: ……………………………
Type: ………
Schuilnaam: ………………………………..………………
Club / Renstal: ……………………………………..………

VERGUNNING

VERGUNNING

N° : ………………… Type: ……

N°: ………………… Type: ……

Datum: …………… Handtekening: …………………….

Datum: …………… Handtekening: …………………….

Deelnemers, piloot en copiloot, dienen in het bezit te zijn van
een one day event pass van de KACB/RACB.
Deze kan ter plaatse aangekocht worden.
De teams krijgen een plaats tot opladen toegewezen door de
organisator. Deelnemers die extra ruimte willen binnen de
servicezone dienen contact op te nemen via
service@omloopvanvlaanderen.be

Deelnemer zonder rijbewijs (copiloot).
Ik ondergetekende: ………………………………….
verklaar niet in het bezit te zijn van een geldig rijbewijs. Ik zal
dus geen wagen besturen.
Datum: ………… Handtekening: …………………….

Deelnemer copiloot jonger dan 18 handtekening ouders of voogd:
Ik ondergetekende: …………………..…………., verklaar dat: ………………………………. Deel mag nemen als copiloot aan de 1ste E
Rally Omloop van Vlaanderen. Mijn relatie met de minderjarige is: ………………. (ouders of voogd)
Datum: ………………….

Handtekening: …………………………………
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