62
2è Ral·li Internaccional de
e Cotxess d’Època
a
ona – Sitges 24 i 25 abril 2021
Barcelo
Sol·liicitud d’’inscripc
ció

Num:

Marca del vehicle: ____________
_
_________________________ Model: ____
_________________________ Any de construcció:_________
Matríccula: _______________

M
Matrícula
histò
òrica: ___________________
____ Ha particcipat en anterriors edicions:: ____ Sí _____ No

Propieetari:__________________________________________ Conductor: __
__________________________ TARGETA FEVA/FIVA: Si
S No
És men
nor de 30 anys: ___ Data naaixement: ___________ DNII: __________
_

Passatgers: ____ Si Quan
nts: ____ ____ No .

Utilitzaa Xarxes sociaals? ___ Faceebook ___ In
nstagram ____ Twitter Alttres: ____________ Soci d'algun club?___
_ Quin?___________
Domicili: __________________________________________________ C.P. : _______
_
Poblaació: _____________ Província: _____________
País: ____________
_
__ Telf: _______________ Mòbil:
M
___________________
_____ E‐mail: _______________________
________________

Donad
da la situació
ó d’incertesa global, les in
nscripcions es
e redueixen a la particip
pació en la caaravana. En la mesura qu
ue la
situació evolucioni comunicareem els comp
plements quee s’hauran de
e reservar peer separat.
In
nscripcions. Caategories i
preus per cotxes
c

GRUP I .

G
GRUP
II .

GRUP IIII .

GR
RUP IV .

GRUP V.

Automòbils fins

Auto
omòbils de

Automòbilss de

Auto
omòbils de

Automòbils de

l’any 1908

190
09 al 1914

1915 al 19
920

192
21 al 1924

28
1925 al 192

Inscripció Bàsica
B
del 02 de feebrer al
80 €
110 €
150 €
190 €
280 €
02 d’ab
bril
* Donades les desp
peses estructurals per les gestions efecctuades en laa organització
ó del Ral∙li, en
n cas de canccel∙lació per causes
d Sitges retorrnarà el 80% de
d la inscripció.
alieness a l’organitzaació, Foment de
Sol∙liciitud de tiquetts dinars:
nada la situacció sanitària actual, els diinars queden suspesos. Si la situació millora
m
amb ttemps suficient, presentarríem
 Don
opccions d’àpats adaptats al màxim
m
a les re
ecomanacionss sanitàries.
En cas
c de milloraa, els participaants inscrits rebrien
r
una co
omunicació de les propostes via correu electrònic.

Formaalització inscriipció:
 En
nviar abans del
d 23 de març
m
de 2021
1 la sol∙licitud de particip
pació
deegudament complimentad
da juntament amb comprrovant bancaari a:
foment@fomen
ntdesitges.catt o rally@rallyybarcelonasitgges.com
 El pagament es podrà realitzar:
o Per
traansferència
a
BBVA
A
a
l’IIBAN
bancària
ES3901823
339721020212
22878 (enviant còpia de la mateixa
juntament amb la sol∙licitud),
s
E
ESPECIFICANT
T EL NOM DEL
PARTICIPANT.
* La so
ol∙licitud no seerà ferma fins l’abonamentt de l’import a Foment de Sitges
S

Descomptes:
ueden suspesos els desco
omptes
o Qu
donada la baixaa quota d’inscripció
per aquesta edicció.
nicament es manté
m
el descompte
o Ún
onductors <30
0 anys
del 25 % per co
D
(accreditar amb DNI).

Declaro
o que conec el regglament del 62é Ral∙li Internacion
nal de Cotxes d’Època i en cas que
e sigui
acceptaada la meva sol∙licitud d’inscripció, em comprometo en el meu nom
n
i en el dels meus
acompaanyants, a observvar‐ne estrictameent tots els articlles. Declaro, així mateix, que les dades
que sub
bscric en aquesta sol∙licitud d’insscripció són rigo
orosament exactees i que, d’acord
d amb
l’article 13 del Reglamen
nt del Concurs, tiinc cobert el risc de responsabilitaat civil davant tercers i
estic en
n possessió del certificat
c
d’assegu
urança obligatòria establerta perr la llei del 24‐12
2‐62, i
segons l’article 13.1 exximeixo als organ
nitzadors de quaalsevol responsabilitat pels danyys que
pugui patir o ocasionar en
e el transcurs deel Ral∙li.

Ob
bservacions:
El Jurat deecidirà prèviam

ment la particcipació
del vehicle segons els se
eus criteris.
Es comu

unicarà amb antel∙laciió si
s’organitza
sortida
s
tu
urística
la
complementària i el seu cost.

D
NO ACUMULLABLES
* DESCOMPTES
* NO
N VÀLIDS PER TIQUETS EX
XTRES

Siggnatura del sol∙licitant: ____________________
rally@rallybarcelonasitges.com // fo
oment@fome
entdesitges.ccat

