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ΑΝΑΒΑΣΗ ΠΑΡΝΗΘΑΣ   

PARNITHA HILL CLIMB 19/03/2023 

ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ – ENTRY FORM  

    
 
Λήξη συμμετοχών- Entry Deadline: 15/03/2023 
 

                                             ΟΔΗΓΟΣ - DRIVER ΣΥΝΟΔΗΓΟΣ- CO DRIVER 

 

ΣΥΛΛΟΓΟΣ - CLUB  

ΕΠΩΝΥΜΟ - SURNAME   

ΟΝΟΜΑ - NAME   

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ - ADDRESS   

ΤΗΛΕΦΩΝΟ - TELEPHONE   

ΚΙΝΗΤΟ - MOBILE   

FAX / E-mail   

ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ & ΤΗΛ. ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ – EMERGENCY ΝΑΜΕ & TEL.  

 
 

 

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ - MAKE                                              ΑΡΙΘ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ – REG. NO  

ΜΟΝΤΕΛΟ - MODEL  FIVA/FIA ΚΑΡΤΑ NO – CARD NO   

ΕΤΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ – YEAR BUILT  ΚΥΒΙΣΜΟΣ - CUBIC CAPACITY  

     

                     “Master Trophy” βετεράνος οδηγός / επετειακό αυτοκίνητο  
 

ΠΑΡΑΒΟΛΟ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ για διμελές πλήρωμα μέλη της λέσχης €70 - μη μέλη €90. Το παράβολο συμπεριλαμβάνει έξοδα  

διοργάνωσης, ηλεκτρονική χρονομέτρηση, ασφαλιστική κάλυψη της εκδήλωσης και ασφαλιστήριο αυτοκινήτου. 

 

ENTRY COST for a crew of 2: club members €70 – non members €90. The cost includes the organizer’s costs and event insurance.  

 

Δικαίωμα συμμετοχής σε εκδηλώσεις, μετά τη δημοσίευση της υπ’ αριθ. Α οικ. 82350-3809 ΚΥΑ (ΦΕΚ Β΄4948 / 31.12.2019) έχουν όλα τα 

αυτοκίνητα χαρακτηρισμένα ως ιστορικά με κάρτα FIVA/FIA και τα YOUNGTIMERS.  

Eligible to participate according to Α οικ. 82350-3809 ΚΥΑ (ΦΕΚ Β΄4948 / 31.12.2019) are all historic cars and YOUNGTIMERS with a FIVA / FIA 

card.   

 

ΠΡΟΣΟΧΗ! Δήλωση για την οποία δεν έχει καταβληθεί παράβολο μέχρι 15/03/2023 θεωρείται AKYPH. 
PEASE NOTE! In order for the entry to be valid payment must be received by 15/03/2023.        
                           
Τραπ. Λογαρ. Πειραιώς ΦΙΛΠΑ – BANK ACC. PIRAEUS BANK: 5069037331684  ΙΒΑΝ GR9001720690005069037331684 
Τραπ. Λογαρ. Alpha Bank ΦΙΛΠΑ – BANK ACC. ALPHA BANK:  116002002006081 ΙΒΑΝ GR2701401160116002002006081 

 
O υπογράφων συμμετέχων οδηγός δηλώνω ότι συμμετέχω με δική μου ευθύνη, το όχημά μου να είναι ασφαλές και ασφαλισμένο και δεν θα 
θεωρήσω τους Oργανωτές, τα στελέχη της οργάνωσης, την Ε.Ο. ΦΙΛΠΑ, ή την ΦΙΛΠΑ υπεύθυνους για οποιοδήποτε ατύχημα ή τραυματισμό κατά 
τη διάρκεια της εκδήλωσης. Eπίσης δηλώνω ότι έχω πλήρη γνώση των κανόνων και κανονισμών της εκδήλωσης και δεσμεύομαι να τους  
ακολουθώ. Bεβαιώνω ότι οτιδήποτε αναφέρω σ’αυτήν τη δήλωση είναι σωστό. 
 
I the undersigned driver, declare that I participate under my own responsibility, my participating vehicle is safe and insured and I will not hold the 
organizers responsible in case I am involved in an accident during the rally. I also declare that I have read the rules and regulations of the event 
and will follow them. I also declare that all the information in this form is true.  
 

 
 
Ημερ. - Date..................................……………..                 Υπογραφή - Signature....................................................  

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ - CAR DETAILS 
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