FREAK-RALLY
NUMMER : F......................

INSCHRIJFFORMULIER

(Volledig invullen in blokletters a.u.b.)

Voornaam :.......................................Achternaam : ..........................................................................
Adres : ................................................................................................................................................
Postcode : ........................................Woonplaats : ...........................................................................
Telefoon :.........................................................................
Geboortedatum : ......................................................man/vrouw *
Naam + voornaam van de duo : .........................................................................................................

Schrijft in voor Motorclub : .................................................................................................................
.................................................................................. .........................................................................
Merk & type motor : ............................................................................................................................
Bouwjaar :.................................................................Kenteken : ........................................................

Aankruisen wat van toepassing is
O

Ik doe mee aan de LOOT-Tourcompetitie en mijn adresgegevens (NAW)
mogen aan het LOOT worden doorgegeven. LOOT-nummer :__________________

O

Inschrijfgeld Rijder

€ 8,00 (Duo gratis)

O Jaarhanger Rijder

O

Medaille

€ 5,00

O MMC'72 Lid

O

Kamperen
€ 5,00
Vrijdag- en zaterdagnacht

TOTAAL BEDRAG

€ 3,00

€

Ik neem op eigen verantwoording deel aan deze tourtocht en heb het TOURREGLEMENT
MMC'72 gelezen, dat op pag. 2 van dit inschrijfformulier is afgedrukt en dat bij de
inschrijving ter inzage ligt.
Datum :.............................................. Handtekening ...........................................

TOURREGLEMENT MMC '72
Organisatie
De organisatie van deze tour is geheel in handen van MMC '72.
Deelname
Deelname aan deze tour staat open voor alle bestuurders van motorrijwielen met of zonder
zijspan, en voor de passagiers, niet voor auto's.
Inschrijving
Inschrijving is alleen mogelijk middels het correct invullen van het daarvoor bestemde formulier.
De deelnemers zijn verplicht dit zo volledig mogelijk in te vullen met blokletters.
Regels
•

Men dient zich te houden aan de algemeen geldende fatsoensnormen.

•

Overtredingen betreffende wettelijke bepalingen zijn voor eigen risico.

•

Aanwijzingen van de organisatie dienen opgevolgd te worden.

•

Men is gedurende het volledige evenement persoonlijk aansprakelijk voor alle overtredingen
van de wet, de reglementen en andere bepalingen.

•

MMC '72 draagt geen verantwoording voor materiele schade en letselschade van deelnemers
en derden.

•

De deelnemer verklaart door het tekenen van het inschrijfformulier kennis genomen te hebben
van de inhoud van het reglement en zich aan de hierin gestelde regels te houden tijdens het
evenement.

Diskwalificatie
Bij niet naleven van de bovenstaande bepalingen en regels behoudt de organisatie zich het recht
voor de deelnemer uit te sluiten van verdere deelname aan het evenement. Terugvordering van
inschrijfgeld kan niet plaatsvinden.
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