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Η συμμετοχή γίνεται μόνο για προβολή των ιστορικών αυτοκινήτων και όχι για
διαγωνισμό.
Τα πληρώματα θα πρέπει να δηλώσουν συμμετοχή στον αγώνα γεμίζοντας τη
σχετική δήλωση συμμετοχής που επισυνάπτεται.
Θα ακολουθηθούν όλα τα διαδικαστικά και οράρια όπως αναγράφονται στους
επίσημους Συμπληρωματικούς Κανονισμούς του αγώνα.
Τα ιστορικά αυτοκίνητα θα πάρουν μέρος στον αγώνα με 2 περάσματα από την
ειδική διαδρομή Toptul - CX80 Stavrovouni την Κυριακή 22/05/2022 μόνο.

• Θα κάνουν απλά περάσματα από τις 2 ειδικές διαδρομές χωρίς χρονομέτρηση και
συναγωνισμό.

• Θα πάρουν εκκίνηση μετά το πέρας των αυτοκινήτων του κανονικού αγώνα με
διάστημα 2 λεπτών μεταξύ τους.

• Όλα τα απαιτούμενα μέτρα ασφάλειας θα πρέπει να τηρούνται.
• Τα αυτοκίνητα θα πρέπει να περάσουν από Τεχνικό Έλεγχο τη Κυριακή
22/05/2022 στο Park Ferme πριν την εκκίνηση.

• Ληγμένα καθίσματα και ζώνες θα επιτρέπονται φτάνει να είναι σε καλή κατάσταση
κατά την επιθεώρηση.

• Στο αυτοκίνητο πρέπει να υπάρχει ένας πυροσβεστήρας χεριού με ανανεωμένη
ημερομηνία και καλά στερεωμένος.

• Το πλήρωμα θα φέρει κανονικά όλο τον εξοπλισμό του (αγωνιστικές στολές και
κράνη). Θα επιτραπούν ληγμένα με την προϋπόθεση ότι θα περάσουν την
επιθεώρηση στον τεχνικό έλεγχο.

• Απαραίτητο είναι ο οδηγός και συνοδηγός να κατέχουν Έγκυρη Άδεια Οδηγού
•
•

(ΤΟΜ).
Το παράβολο συμμετοχής ορίζεται στα 150 ευρώ συν 20 ευρώ η εξουσιοδότηση
για ένα αγώνα μόνο από την ΚΟΑ.
Μετά το πέρας του αγώνα θα απονεμηθούν αναμνηστικά Έπαθλα Συμμετοχής σε
όλους τους συμμετέχοντες.
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ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ
Έχω αναγνώσει τους Συμπληρωματικούς Κανονισμούς του Αγώνα που περιλαμβάνουν και οποιαδήποτε Δελτία Πληροφοριών ( Bulletins), τους οποίους κατανοώ πλήρως,
αποδέχομαι και δεσμεύομαι από αυτούς.

Σε αντάλλαγμα αποδοχής της εγγραφής μου, συμφωνώ και αποδέχομαι όπως τόσο εγώ προσωπικά όσο και οι διαχειριστές της περιουσίας μου και/ ή αντιπρόσωποι μου
ΑΠΟΖΗΜΙΩΝΟΥΝ το Σύνδεσμο Αυτοκινήτου Λάρνακας τους αναδόχους και/ή χρηματοδότες (sponsors) και/ή τους αξιωματούχους ή υπηρέτες του εν λόγω Σωματείου, και/ή της
ΚΟΑ έναντι οποιασδήποτε αγωγής, απαίτησης, εξόδων και/ή άλλης συναφούς απαίτησης για θάνατο, τραυματισμό μου ή ζημιές της περιουσ ίας μου ή οποιασδήποτε χρηματικής
ζημιάς άμεσα ή έμμεσα πηγαζούσης από τη συμμετοχή την οποία αναλαμβάνω και παρόλο ότι ο εν λόγω θάνατος, τραυματισμός, ζημιά ή απώλεια πιθανόν να οφείλεται σε αμέλεια
του Συνδ’εσμου Αυτοκινήτου Λάρνακας των αναδόχων και/ή χρηματοδοτών (sponsors) και/ή αξιωματούχων ή υπηρετών του και/ή της ΚΟΑ.

Δηλώνω υπεύθυνα ότι έχω ενημερωθεί για τις πρόνοιες του Ευρωπαϊκού Κανονισμού 2016/79 για την Προστασία Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα και συγκατατίθεμαι όπως η
Κυπριακή Ομοσπονδία Αυτοκινήτου (ΚΟΑ) και το Σύνδεσμο Αυτοκινήτου Λάρνακας συμπεριλάβει στα αναγκαία για τους σκοπούς εφαρμογής της νομοθεσίας τα ατομικά μου
στοιχεία προσωπικού χαρακτήρα τα οποία περιλαμβάνω στην παρούσα αίτηση. Επίσης αποδέχομαι όπως λαμβάνω μηνύματα στο κινητό μου ή/και στο ηλεκτρονικό μου
ταχυδρομείο που αφορούν σε ενημερώσεις ή /και ειδοποιήσεις σχετικά με την αίτηση μου. Με βάση τις πρόνοιες του πιο πάνω νόμου η ΚΟΑ και ο Σύνδεσμος Αυτοκινήτου
Λάρνακας ως υπεύθυνος επεξεργασίας, ενημερώνει το ενδιαφερόμενο μέλος ότι πέραν του βασικού σκοπού επεξεργασίας που είναι η έγκριση της παρούσας αίτησης, τα
δεδομένα/είτε φωτογραφίες/είτε βίντεο που αφορούν το άτομο του θα υπόκεινται σε επεξεργασία με σκοπό την προώθηση του αθλήματος ή/και την διαφήμιση του. Σε περίπτωση
άρνησης στην παροχή συγκατάθεσης ή αντίρρησης για επεξεργασία, ο Σύνδεσμος Αυτοκινήτου Λάρνακας θα δικαιούται να μην αποδεχθεί την παρούσα αίτηση.
Δηλώνω ότι τα πιο πάνω στοιχεία είναι αληθή.
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