
FORMULARZ ZGŁOSZENIA 
 

I GRAND PRIX Silesia Classic Kart 
1 października 2022 r. 

 
NINIEJSZY DOKUMENT NALEŻY CZYTELNIE WYPEŁNIĆ I WŁASNORĘCZNIE 

PODPISAĆ ABY WZIĄĆ UDZIAŁ W IMPREZIE 

 

1. ZGŁASZAJĄCY (klub/team) …...................................................................... 

 

2. UCZESTNIK (imię i nazwisko) …...................................................................... 

 

3. ADRES ZAMIESZKANIA  …...................................................................... 

 

4. MIEJSCOWOŚĆ   …...................................................................... 

 

5. DATA URODZENIA   …...................................................................... 

 

6. NARODOWOŚĆ   …...................................................................... 

 

7. PRZYNALEŻNOŚĆ KLUBOWA …...................................................................... 

 

8. TELEFON    …...................................................................... 

 

9. EMAIL     …...................................................................... 

 

 

 KATEGORIA zaznacz X 

1 WSK 125  

2 100  

3 125  

4 WYŚCIGOWA 125  

5 FORMUŁA C  

6 

GOŚĆ (poniżej proszę wpisać producenta i model silnika, pojemność) 

 

…........................….............................................  



 
 
Wpisowe wynosi od 300zł za jednego uczestnika (kwota uzależniona od daty otrzymania 
zgłoszenia). Jeżeli uczestnik będzie startował w więcej niż jednej kategorii powinien 
dopłacić 100zł za każdą następną kategorię. 
 
Zgłoszenie wraz z potwierdzeniem wpłaty należy przesłać pocztę elektroniczną na adres 
biuro@automobilklubmyslowicki.pl do dnia 31.08.2022r. Po tym terminie zgłoszenia nadal 
będą przyjmowane lecz bez gwarancji otrzymania pełnego pakietu startowego. 
Wpisowe należy wpłacać na konto: 
Bank Pekao S.A. o/Mysłowice, nr konta: 94 1240 4315 1111 0000 5296 3298 
 
WAŻNE!!! W tytule płatności należy wpisać: Wpisowe I GP Silesia Classic  Kart /Imię i 
nazwisko uczestnika/ 
 
 
Oświadczam, że treść obowiązującego Regulaminu I Grand Prix Silesia Classic Kart oraz 
przepisy dotyczące stosowania zakazanych środków dopingowych i innych substancji są 
mi znane i oświadczam, że będą one przestrzegane za co biorę pełną odpowiedzialność 
(opiekunowie prawni biorą pełną odpowiedzialność w przypadku osób małoletnich). W 
związku z przyjęciem zgłoszenia mojego i/lub mojego dziecka i dopuszczeniem do udziału 
w ww. imprezie dobrowolnie zobowiązuję się do nie wnoszenia żadnych roszczeń 
cywilnoprawnych w stosunku do organizatora i jego oficjalnych reprezentantów, 
pracowników i agentów, z tytułu odszkodowań lub kosztów poniesionych w razie śmierci 
lub odniesionych kontuzji przeze mnie i/lub moje dziecko, jego mechaników lub inne 
towarzyszące mu osoby, o ile spełnione będą przez organizatora wszystkie obowiązki 
wynikające z przepisów dotyczących organizacji danych zawodów. 
Wyrażam zgodę na przetwarzanie w.w danych osobowych oraz wizerunku mojego i/lub 
mojego dziecka w celu udziału w ww. imprezie. 
 
 
 
 
 
 
…............................................  …..........................…............................................... 
 Data, miejsce    Podpis uczestnika (opiekuna prawnego) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Przydzielony numer startowy (wypełnia organizator)  .................................... 

mailto:biuro@automobilklubmyslowicki.pl

