CARRERA CUP
SCANDINAVIA

PCCS Anmälningsformulär - 2018
1. Anmälare

Startnummer

Namn:
Adress:
Postnummer, ort:
E-post:
Telefon:
Licensnummer:
2. Förare
Namn:
Adress:
Postnummer, ort:
E-post:
Telefon:
Ev. hemsida:
Licensnummer:
Licensklass:
Klubb (på licens):
Nationalitet:
3. Team manager
Namn:
Telefon:
E-post:
4. Bil
Modell:

991 I

Årsmodell:
Transponder nr:

991 II

CARRERA CUP
SCANDINAVIA

Ansvarsförbindelse
Undertecknad förare och anmälare bekräftar härmed att jag/vi tagit del av och i alla delar accepterar
innehållet i Carrera Cup Scandinavia-reglemente / ”Tävlingsreglemente Racing 2018”. Undertecknad
förare och anmälare förbinder sig vidare att fortlöpande hålla sig underrättade om de ändringar i
reglementet som beslutats.

Startnummer

Förare och anmälare förklarar härmed att vi är införstådda med att allt deltagande sker på egen risk och att vi genom
denna anmälan avstår från alla skadeståndsanspråk gentemot STCC AB, PCCSO, FIA, SDF, banbolagen, respektive
arrangör, tävlingsledning och funktionärer som kan uppkomma i anledning av vårt deltagande i Racing 2018. Förare och
anmälare förbinder sig att teckna och vidmakthålla betryggande försäkring för sak och personskador beträffande annan.
Undertecknad förare och anmälare upplåter genom denna anmälan också rätt för STCC AB, PCCSO eller den som STCC
AB, PCCSO överlåter denna rätt till, att offentliggöra våra personuppgifter samt att använda bild och namn för marknadsföring av STCC.
Förare och anmälare upplåter och/eller erkänner att STCC AB, PCCSO har den exklusiva rätten att spela in, filma och fotografera deltagande av förare, tillverkare, anmälare, teammedlemmar m.fl. samt att överlåta denna rätt och/eller offentliggöra vad som spelats in, filmats eller fotograferats.

Anmälare
Underskrift:

Namnförtydligande:

Ort:

den:

FÖRARE
Underskrift:

Namnförtydligande:

Telefon:
Ort:

/

- 2018

Mobiltelefon:
den:

/

- 2018

Mästerskapsavgiften betalas mot faktura till Porsche Sverige senast den 21 mars 2018.
ANGE FAKTURAMOTTAGARE
Namn:
Adress:
Postnummer:

Ort:

Organisations- eller personnummer:

Sista anmälningsdag till Porsche Carrera Cup Scandinavia/Racing 2018 är 25 februari 2018.
Komplett ifylld anmälan skickas till:
Porsche Carrera Cup Scandinavia / thomas.johansson@carreracup.se
Kontakta Thomas Johansson om du har några frågor (070-881 63 05).

CARRERA CUP
SCANDINAVIA

Ritning depåönskemål - OBS - måste ifyllas för komplett anmälan
Vid flera förare anges samtliga namn och klasser.
Team/Förare

Startnummer

In-utfart anges med pil. Måttsätt fordon och tält.
meter

meter

Övriga upplysningar

