
*Datos a cubrir pola organización

Poboación C.P.

Poboación C.P.

P C P C P C P C

P C P C P C P C

FOLLA DE INSCRICIÓN XIV RALLIE MOUCHO DO CONDADO

Forma de Pago * Datos de recepcion * DORSAL   *

ESCUDERÍA OU CLUB:

Participa no campionato 

de Rallie de 2ª Categoría SI NO
Nº Licencia Piloto Nº Licencia Piloto

**Para participar nesta categoría deven de ter os dous membros licencia da F.G.A.

Piso

Provincia

CONDUCTOR

Nome Apelidos

D.N.I. Dirección Nº

Teléfono E-mail

NAVEGANTE

Nome Apelidos

Piso

Provincia

D.N.I. Dirección Nº

Teléfono E-mail

VEHÍCULO

Marca Modelo Ano Cor

Matrícula Compañía Poliza nº Valedeiro ata

Terratrip Mecanico Tipo Bici Outro *(especificar)
Aparato Medidor:

Medidor propio Regulador de Velocidade Avisador de velocidade

X Rallie do Moucho XI Rallie do Moucho XII Rallie do Moucho XIII Rallie do Moucho

Informámoslle que toda a información persoal que proporcione será incluída nun ficheiro baixo a responsabilidade da Escudería Surco e serán tratados co obxectivo de xestionar a nosa relación comercial. Os datos proporcionados 

manteranse sempre que se manteña a relación comercial ou durante os anos necesarios para cumprir coas obrigacións legais. Ten dereito a obter confirmación sobre se estamos tratando os seus datos persoais en Escudería Surco, polo 

tanto, ten dereito a acceder aos seus datos persoais, corrixir datos inexactos ou solicitar a supresión cando os datos non sexan necesarios, coa limitación do seu tratamento, ou para opoñerse ao tratamento, así como o dereito á portabilidade 

dos datos, contactando a Escudería Surco a través de escuderiasurco@hotmail.com ou na dirección Rúa Marqués de Viana, nº 14, 36450 - Salvaterra de Miño.

Información Adicional e dereitos de inscrición

Añadir posición na que quedastes os anos anteriores (ver resultados na web), no primer recadro a posicion do piloto e no segundo a do copiloto

VI Rallie do Moucho VII Rallie do Moucho VIII Rallie do Moucho IX Rallie do Moucho

Os equipos constaran dun conductor e un acompañante, estando prohibido o transporte de 

calquer outra persoa. 

Cota do equipo ( piloto + copiloto )       75 €
A inscrición inclúe: Equipo completo de GPSdocumentación necesaria para poder realizar a proba 
e seguro de responsavilidade civil.

Coa sinatura de este boletín, o equipo comprométese a:

- Respetar e cumprir as normas de circulación e o regulamento particular da proba, o cal declara coñecer.
- Eximir a organización, Oficiais da Proba e patrocinadores de toda responsabilidade polos danos que poida 

causar ou ocasionar antes, durante e despois da proba.
- Non cambiar o vehículo inscrito sin autorización expresa da Organización.

- Ter o vehículo con seguro en vigor "Obrigatorio enviar recibo do seguro por correo 
escuderiasurco@hotmail.com ou wasap o 602245333", carnet de conducir en vigor, cartón de 
inspección técnica en vigor e as medidas de seguridade obrigatorias (chaleco e os triangulos), se 
acreditaran nas verificacións técnicas.

- Data:                                                                  - Asinado:

Ingreso na conta bancaria da Escudería Surco de ABANCA ES52 2080 5608 4230 4000 0190 A trans-

ferencia bancaria realizarase polo importe exacto da inscrición, enviar xustificante de pago ben por e-mail 

escuderiasurco@hotmail.com ou Wasap o 602245333 , antes das 20:00 horas do 12 de  
Novembro do 2021. Importante indicar no concepto da trasnferencia o nome do conductor.  


