BENELUX-TROPHEE
NUMMER: B......................

INSCHRIJFFORMULIER
tbv AVG: alle gegevens worden uitsluitend door MMC’72 opgeslagen en gebruikt (z.o.z)

Voornaam : .......................................Achternaam : ..........................................................................
Adres :................................................................................................................................................
Postcode : ........................................Woonplaats : ..........................................................................
Email adres: .................................... ................................................................................................
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

€ 7,00

O Jaarhanger Rijder

€ 3,00

O Rijder MMC'72 Lid

O

Inschrijfgeld Duo

€ 0,00

O Medaille

€ 5,00

O Duo MMC'72 Lid

TOTAAL BEDRAG

€

Ik neem op eigen verantwoording deel aan deze tourtocht en heb het TOURREGLEMENT
MMC'72, dat op pag. 2 van dit inschrijfformulier is afgedrukt gelezen 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.
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.
Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)
Gegevens
Voornaam & Achternaam
Adres & Postcode & Woonplaats
Email adres
Telefoon
Geboortedatum
Geslacht
Naam + voornaam van de duo
Schrijft in voor Motorclub
Merk & type motor
Bouwjaar & Kenteken
LOOT-nummer

Ten behoeve van
algemene informatie en administratie
schriftelijk informatie en communicatie
schriftelijke informatie en communicatie
urgente informatie en communicatie
prijs voor oudste of jongste deelnemer
sociale communicatie
algemene informatie en administratie
prijs voor grootste club
t.b.v. toerklassementen van KNMV en LOOT
prijs voor oudste motor
t.b.v. toerklassement LOOT

Er kunnen tijdens het evenement fotos gemaakt en op de website van MMC’72 geplaatst worden.
Mocht u fotos van uzelf van de website verwijderd willen hebben, stuur dan een verzoek naar
toerinfo@mmc72.nl.

VEEL RIJPLEZIER, HET BESTUUR VAN MMC '72
Inschrijfformulier pag. 2

