INSCHRIJFFORMULIER RALLY LE MANS JUNI 2019
Ondergetekenden verklaren te willen deelnemen aan de Rally Le Mans van woensdag 12 - zondag 16 juni 2019.
BESTUURDER
naam*
adres
woonplaats
emailadres*
telefoon nummer*
geboortedatum
paspoortnummer
dieeteisen*
*graag ook gegevens bijrijder vermelden
AUTO
merk/type/bouwjaar
kenteken
verzekerd tm
BETALINGSINFORMATIE
Het inschrijfgeld bedraagt euro 895 per persoon. Voor buitenlandse reizen hanteert GT Rally de reisbureau
regeling, 0%. In de prijs zijn begrepen: 5 overnachtingen met ontbijt op sfeervolle Kasteel Campings, 4 diners
met wijnarrangement. Toegang tot de 24 uur van Le Mans.
Indien u een factuur wenst, kunt u hieronder de gegevens vermelden.
Naam
Adres
Woonplaats

RIJD MET ONS MEE! MAIL ONS OP DRIVE@GTRALLY.NL

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR DEELNAME
1. Een bedrag van euro 395 pp wordt bij inschrijving overgemaakt op IBAN: NL72 ABNA 0246 1183 34 ten name
van GT Rally te Sneek onder vermelding van Rally Le Mans juni 2019 en uw naam. Het resterende bedrag ad
euro 500 per persoon dient voor 1 februari 2019 voldaan te zijn.
2. Wanneer een equipe na inschrijving zijn deelname aan de rally wenst te annuleren, worden hiervoor kosten
in rekening gebracht. Bij opzegging vanaf 1 februari 2019 bedragen de kosten 33%, vanaf 1 mei 75% en vanaf 1
juni 100% van de totale inschrijfkosten. De organisatie adviseert de deelnemers een annuleringsverzekering te
nemen.
3. Wij, de ondergetekenden, verklaren hierbij dat wij en onze auto waarmee we deelnemen aan deze rally, voldoende verzekerd zijn. Wij zijn in het bezit van een geldig rijbewijs. Tevens vrijwaren wij hierbij GT Rally en haar
medewerkers voor alle tijdens de rally opgetreden schade aan ons, de auto en/of derden.
4. Indien de organisatie door omstandigheden die zij redelijkerwijs niet had kunnen voorzien het evenement
moet annuleren, wordt het inschrijfgeld onder inhouding van euro 150 administratiekosten gerestitueerd.
5. Wij bevestigen, door ondertekening, dat wij dit formulier volledig hebben gelezen en begrepen. We gaan
akkoord met het gestelde en zijn op de hoogte van het Rally Le Mans Reglement.
ONDERTEKENING
datum
bestuurder
bijrijder

RIJD MET ONS MEE! MAIL ONS OP DRIVE@GTRALLY.NL

