ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ / ENTRY FORM

59th INTERNATIONAL AEGEAN SAILING RALLY 2022
Ονομα Σκάφους / Boat Name :
Αρ. Πανιού / Sail number :
Ομιλος / Club :
Σημαία / Flag :
Νηολόγιο / Registry :
Τύπος / Model :
VHF Call Sign :

Επιθυμώ να συμμετάσχω στην κλάση / I would like to compete in the class :

Επιλογή / Choose

Υπεύθυνη Δήλωαη Eντεταλμένου Εκπροσώπου / Declaration by Person in Charge
1) Δηλώνω ότι αποδέχομαι τους κανονισμούς και τους όρους 1) I declare that I accept the rules and terms specified in the
που αναφέρονται στην προκήρυξη του αγώνα, θα μετάσχω Notice of Race. I will participate in the regatta under my sole
στον αγώνα με δική μου αποκλειστική ευθύνη και αποδέχομαι responsibility. I accept that the Organizing Authority and any of
ακόμη ότι ο οργανωτής Όμιλος και οποιαδήποτε επιτροπή που the Committees of the regatta bear no responsibility for any
έχει σχέση με τον αγώνα δεν έχει καμιά ευθύνη για τυχόν accident or damage that may occur to the boat, persons or
ατυχήματα ή ζημιές αν συμβούν στο σκάφος μου, σε πρόσωπα property, on land or at sea, during the regatta or any other time.
ή πράγματα, στην θάλασσα ή στην στεριά, κατά την διάρκεια 2) I further declare that the above mentioned yacht is equiped
του αγώνα..
according to the requirements of WS Offshore Special
2) Δηλώνω ακόμη ότι το πιο πάνω αναφερόμενο σκάφος είναι
Regulations 20222023 Category 3 with liferaft.
εξοπλισμένο σύμφωνα με τις απαιτήσεις του Ειδικού
Κανονισμού Ασφαλείας ανοιχτής θάλασσας της WORLD
SAILING για αγώνες κατηγορίας 3 με liferaft.
3) Το σκάφος
3) The boat

ατομική διαφήμηση.
personal advertising.

Επιλογή / Choose

4) Δηλώνω υπεύθυνα ότι τα αντίγραφα του πιστοποιητικό 4) I declare that the attached copies of measurement
καταμέτρησης που επισυνάπτω είναι εν ισχύ και δεν έχουν για certificates are valid and have not been altered or recalled to
οποιοδήποτε λόγο μεταβληθεί ή ανακληθεί μέχρι σήμερα.
date.

Ημερομηνία
Date :

:

10/02/2022

Υπογραφή :
Signature :

Κυβερνήτης / Εντεταλμένος Εκπρόσωπος
Skipper / Person In Charge :
Όμιλος :
Club :

:

Διεύθυνση:
Address :

Κινητό Τηλέφωνο :
Mobile Number :

Email :

Υπεύθυνος Επικοινωνίας :
Contact Person :
Τηλέφωνο Επικοινωνίας στη στεριά :
Contact phone on land :

Email Form

