61è
è Ral·li Internacional de Cotxes d’Època
Barcelona – Sitges 16, 17 i 18 març 2019.. Motocicletes
Sol·licitud d’inscripció

Num:

Marca del vehicle: __________________________________ Model: __________________________ Any de construcció:________
Matrícula: ______________

Matrícula històrica: _____________________ Ha participat en anteriors edicions: ____ Si ____ No

Propietari:_____________________________________________ Conductor: __________________________________________
És menor de 30 anys: ___ Data naixement: __________ DNI: __________

Passatgers: ___ Si Quants: ____ ___ No .

Utilitza Xarxes socials? ___ Facebook ___ Instagram ___ Twitter Altres: ___________________________________________
Domicili: ______________________________________________
_______________________________ C.P. : _______ Població: ____________ Província: ___________
País: _____________ Telf: ______________ Mòbil: ______________________ E-mail:
E mail: ____________________________________

Inscripcions. Categories i preus
per motocicletes

Inscripció Anticipada
del 07 a 30 novembre

GRUP I . Motocicletes fins l’any
1938

Inscripció Ordinària
del 01 Desembre a 25 Gener
ener

105€

Inscripció Tardana
26 Gener a 15 Febrer

120 €

120 € *

* La inscripció és la mateixa però el vehicle no apareixerà al catàleg oficial del Programa de ma del Ral·li
Sol·licitud de tiquets:
• Dinar dissabte 16 de març:
o Adults:
50 €
o Infantil:
25 €

•
num. tiquets extra: ___
num. tiquets extra: ___

Dinar diumenge 17 de març:
o Adults:
60 €
num. tiquets extra: ___
o Infantil:
25 €
num. tiquets extra: ___

Formalització inscripció:
• Enviar abans del 15 de Febrer de 2019
9 la sol·licitud de participació
degudament complimentada juntament amb comprovant bancari a:
foment@fomentdesitges.cat o rally@rallybarcelonasitges.com
• El pagament es podrà realitzar:
o Per
transferència
bancària
a
BBVA
a
l’IBAN
ES3901823397210202122878 (enviant còpia de la mateixa
juntament amb la sol·licitud).
o Per taló nominatiu a nom de Foment de Turisme de Sitges,
juntament amb la sol·licitud de participació degudament
complimentada.
* La sol·licitud no serà ferma fins l’abonament de l’import a Foment
Fomen de Sitges
– Foment de Turisme de Sitges

Descomptes:
• 10% Membres de Clubs:
o ACCC – Antic Car Club de Catalunya
o Amigos coches veteranos
o Clàssic Motor Club del Bages
o Escuderia Hispano-Suiza
H
• 25 % per conductors <30 anys (acreditar
amb DNI)
* DESCOMPTES NO ACUMULABLES
* NO VÀLIDS PER TIQUETS EXTRES

Observacions:
•
La ruta de dilluns 18 de març s’organitzarà amb un mínim de participants. No inclosa en preu inscripció.
Està interessat en participar-hi? Si No
•
El Jurat decidirà prèviament la participació del vehicle segons els seus criteris
•
Altres:

Declaro conec el reglament del 61éé Ral·li Internacional de Cotxes d’Època i en cas que sigui acceptada la meva sol·licitud d’inscripció, em comprometo en el meu nom i
en el dels meus acompanyants, a observar-ne
ne estrictament tots els articles. Declaro, així mateix, que les dades que subscric en aquesta sol·licitud d’inscripció són
rigorosament exactes i que,, d’acord amb l’article 13 del Reglament del Concurs, tinc cobert el risc de responsabilitat
responsabilitat Civil davant tercers i estic en possessió del
certificat d’assegurança obligatòria establerta per la llei del 24-12-62,
24
62, i segons l’article 13.1 eximeixo als organitzadors de qualsevol responsabilitat pels danys que pugui
patir o ocasionar en el transcurs del Ral·li.

Signatura del sol·licitant o DNI: __________________
rally@rallybarcelonasitges.com foment@fomentdesitges.cat

