XXI. Népek Tavasza Teljesítménytúra – Nevezési lap
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Név: (Olvasható kézírással, vagy számítógéppel töltse ki!)

Születési év: Rajtszám:

Lakóhely: (Csak a település nevét kérjük!)

Rajtidő:
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Számlázási cím: (Csak akkor kitöltendő, ha a nevezési díjról számlát kér!)

Számlázási cím: (Csak akkor kitöltendő, ha a nevezési díjról számlát kér!)

Minden résztvevő a saját felelősségére indul! A nevezési díj magában foglalja a

Minden résztvevő a saját felelősségére indul! A nevezési díj magában foglalja a

teljesítménytúra során nyújtott, kiírás szerinti ellátást. Nevezésemmel beleegyezek,

……………………………………….

résztvevő aláírása

hogy a rendezvényen készült fotók, videófelvételek díjazás, anyagi
ellenszolgáltatás és külön jóváhagyásom nélkül felhasználásra kerülhetnek.
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