
NOME:
APELIDOS
ENDEREZO:
POBOACION:
EMAIL:
NUM. LICENZA:
TELEFONOS:
MOTO CLUBE:

MARCA QUAD:

DATA INIC

20-06-09
02-08-09
06-09-09
19-09-09
11-10-09
01-11-09

Tanto o boletín como o reguardo do ingreso deberán ser remitidos á sede da FGM en tempo e forma.
A inscripción fora de prazo conlevará o pago de dereitos dobres para poder participar na prova.

Por correo: Luis Ksado, 17 - of.14 - 36209. Vigo

O Piloto polo feito de enviar a inscrición (correo, fax, correo electrónico) e/ou pagala acepta as condicións contidas neste formulario.

INICIACIÓN 25 €

CARBALLO - C

Por correo electrónico: inscricions@fgmoto.org
Por fax: 986 437273

MARCAR PROVA E CATEGORIA CUNHA X:

C.P.

PAGO DA INSCRICION - INGRESO OU TRANSFERENCIA BANCARIA 
FEDERACIÓN GALEGA DE MOTOCICLISMO: BBVA 0182 5636 97 0010300075

DEREITOS INSCRICIÓN

Os dados facilitados neste documento incorporanse a un ficheiro cuxa finalidade exclusiva é a actividade federativa. A sua comunicación á FGM é obrigatoria para os afiliados a mesma. Estes dados non
serán tratados sen consentemento expreso do seu titular, quen poderá exercitar en todo momento os dereitos de acceso, rectificación, cancelación ou oposición nos termos previstos na "Ley Orgánica de
Protección de datos de Caracter Personal". É responsavel do tratamento do ficheiro a Federación Galega de Motociclismo.

O piloto participante nas modalidades que se realicen en circuitos abertos (que discorran por vías públicas) respeitará en todo momento a lexislación no
transcurso da competición. Tamén declara que os vehiculos que utilizará nesta competición cumpren todo-los requisitos do código de circulación para
transitar polas vías públicas, cando transite por estas. Poderán ser rexeitadas as inscricións dos pilotos que participen en competicións prohibidas,
segundo os artigos 25 e 91 do Regulamento Deportivo da FGM. Os pilotos son os responsaveis de comprobar que as competicións nas que participan
están regulamentadas, aprobadas e aseguradas pola FGM.

17-06-09

Nas provas cronometradas con transponder, tres euros da inscrición serán para un fondo de conservación e renovación dos aparatos de
cronometraxe. Todo piloto que non devolva o transponder no día de carreira antes da media hora despois de finalizada a prova, será
penalizado con 100 euros na inscrición da seguinte carreira e sempre que o devolva en perfectas condicións na semana seguinte. Se a
devolución e posterior a unha semana, con danos irreparables ou non se devolve, a penalización será de 200 euros. A non devolución do
transponder poderá ser motivo de apertura de expediente disciplianario.

Sinatura

MOVIL:
DATA NAC.:

CILINDRADA:

CLUBE ORGANIZADOR
QUAD CLUB AGOLADA

O piloto participante (pai ou tutor en caso de menores) declara coñecelos regulamentos deportivos motociclistas, así como recoñecer e someterse ó
regulamento da competición indicada, recoñecendo que todalas responsabilidades civís e penais nas que poidera incorrer, accidentes que sufrise,
desperfeitos que ocasione ou se ocasionen pola sua participación e que non estén cubertos polas pólizas de seguros subscritas polo moto clube
organizador ou pola licenza federativa, son exclusivamente do seu cargo, quedará polo tanto libre de toda responsabilidade a organización.

Q.C. OS QUEIMADOS

M.C. PONTEVEDRA

23-07-09

Q2

FEDERACIÓN GALEGA DE MOTOCICLISMO

En ___________________________________, a __________ de ______________________ de 2009.

01-10-09

27-08-09
09-09-09

PONTEVEDRA

XINZO DA LIMIA - OU

50 €

AGOLADA - PO
XINZO DA LIMIA - OU

DORSAL:

FECHE INSC. LUGAR Q1

CTO. GALEGO QUAD CROSS

QSERIES

BOLETÍN DE INSCRICIÓN

Q.C. OS QUEIMADOS
ECOQUAD GALICIA

FOUR WHEELS R. 22-10-09 COSPEITO - LU


