25 augustus 2018
Ondergetekend Team schrijft zich in voor de 3-uurs Endurance race-demo op 25 augustus 2018 en verklaart zich te houden aan de
geldende reglementen van BOT Motorsport en zij verklaren deze te kennen. Zij verklaren tevens noch de Vereniging BOT Motorsport
Noch de dienstdoende officials, noch iemand van de organisatie ter plaatse, noch de mede deelnemers aansprakelijk te stellen voor enig
geleden schade.
Om deel te kunnen nemen dient U in het bezit te zijn van een geldig rijbewijs en dient u bij de inschrijving de daglicentie
te ondertekenen

A.U.B. duidelijk invullen!

Algemene gegevens: 1e rijder
Voor- en Achternaam
……………………………………………Geb. datum………….......
Adres
…………………………………………………………………………
Postcode
……………Woonplaats........................................................................
Land
...………………………………Nationaliteit: .......................................
Telefoon
...................................................Email..................................................
Bij ongeval waarschuwen...................................................Telefoon.............................................
Algemene gegevens: 2e rijder
Voor- en Achternaam
……………………………………………Geb. datum………….......
Adres
…………………………………………………………………………
Postcode
……………Woonplaats........................................................................
Land
...………………………………Nationaliteit:.......................................
Telefoon
...................................................Email..................................................
Bij ongeval waarschuwen...................................................Telefoon.............................................
Toegelaten zijn:
Motoren met een maximum leeftijd 1987 + Youngtimer motoren van 25 jaar en ouder (maximaal 1992)
Motoren dienen voorzien te zijn van voor- en achter verlichting en te voldoen aan het Race demo
Reglement Zie: website www.botmotorsport.nl (tijdelijk Offline)
Gegevens motorfiets(en):
Motor
merk ...........................
Aantal cilinders:…………………..

2-Takt/4-Takt (doorhalen niet van toepassing)
Cilinderinhoud..............Bouwjaar.. ………Startnummer……..

Deelname kosten per rijder:
Lidmaatschap BOT per jaar per deelnemer bij automatische incasso
Lidmaatschap bij geen automatische incasso per jaar per deelnemer
Lidmaatschap Eenmalige deelname per deelnemer voor Itterbeck.
Inschrijfgeld:
Dag licentie WA+PO dekking p.p.
Totaal verschuldigd bedrag: (bedragen optellen)

€ 25,00 totaal € -----€ 35,00 totaal € -----€ 10,00 totaal € -------€ 70,00 x 2 € 140.00
€ 20,00
€ 40,00
€ ..........

Transponder: Bij geen eigen MX Transponder, deze kan ter plaatse gehuurd worden
Bij eigen transponder graag nr. vermelden : ……………………….
* Te betalen aan: BOT Motorsport NL31RABO 0314335951 o.v.v. Itterbeck 2018 incl. naam 1e deelnemer
* Dit formulier verzenden via email riet@welvaart.nl of per post naar:
Wedstrijdsecretariaat van BOT p/a Fruitstraat 18, 4041 AH Kesteren
* Tel. 06-53584468
* Email: riet@welvaart.nl
Handtekening, indien akkoord met de voorwaarden voor deelneming:
Datum:..../.... /2018 Plaats.......................................... Akkoord .............................................

