
  
                                     

 

 
 

TOUR DE SAMOS 
ΓΗΛΩΗ ΤΜΜΔΣΟΥΗ 2021 / ENTRY FORM 2021 

 
Λήξη ςμμεηοσών: Παπαζκεςή 2 Ιοςλίος, 22:00 / Entry closing date: Friday 2 July, 22:00 

 

URL : www.triskelion.gr       E-Mail: info@triskelion.gr   
 

ΟνομαζΙα Ομαδαρ – Team Name  

 

Παπακαλώ ζςμπληπωζηε με κεθαλαία  

Please fill in in capital letters          Οδηγόρ / Driver 1
ορ

 ςνοδηγόρ / 1 Co-driver 2
ορ

 ςνοδηγόρ/2 Co-driver 

SURNAME / ΔΠΩΝΤΜΟ    

GIVEN NAME  / ΟΝΟΜΑ    

NATIONALITY    

ADDRESS / ΔΙΕΤΘΤΝΗ 

 

   

MOBILE  / ΚΙΝΗΣΟ    

FAX     

E-mail     

DRIVER LICENCE  / ΑΡΙΘ. ΑΔΕΙΑ    

Size for commemoratives / 

Μέγεζνο γηα αλακλεζηηθά 
  

 

 

DETAILS OF THE CAR  

ΜΑΚΔ  / ΕΡΓΟΣΑΙΟ  REGISTRATION NO     / 

Αξηζκόο Κπθινθνξίαο  

 

MODEL /ΣΤΠΟ  CHASSIS NO /  

Απιθμόρ Πλαιζίος  

 

YEAR OF MANUFACTURE 
Δηορ Καηαζκεςήρ 

 
CUBIC CAPACITY / Κςβιζμόρ 

 

FIVA/FIA IDENTITY CARD 
No/ 

 
COLOUR / ΥΡΩΜΑ 

 

 

CATEGORY  

Category B-D: Cars built between 1.1.05 - 31.12.46    Category H: Cars built between 1.1.81 - 31.12.90   

Category E: Cars built between 1.1.47 - 31.12.60    Category YT: Cars built between 1.1.91 - 31.12.99   

Category F: Cars built between 1.1.61 - 31.12.70       

Category G: Cars built between 1.1.71 - 31.12.80      

  

ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΕΠΙΛΕΞΤΕ ΤΑ ΠΕΔΙΑ ΠΟΥ ΕΠΙΘΥΜΕΙΤΕ    

ΠΑΡΑΒΟΛΟ ΤΜΜΔΣΟΥΗ (ΠΛΗΡΩΜΑ 2 ΑΣΟΜΩΝ). Πεξηιακβάλεη : Αζθάιηζε, Εληππα, 2 Δείπλα/Γεπκαηα, ινηπεο εθδειωζεηο 270,00 V 

ΑΚΣΟΠΛΟΙΚΑ ΔΙΙΣΗΡΙΑ (ΠΛΗΡΩΜΑ 2 ΑΣΟΜΩΝ ΜΕ ΕΠΙΣΡΟΦΗ + ΟΥΗΜΑ) 320,00  

ΔΙΑΜΟΝΗ SAMIAN MARE HOTEL SUITES AND SPA (3 ΔΙΑΝΤΚΣΕΡΕΤΕΙ - ενδεικτική τιμή)* 339,00  

ΔΙΑΜΟΝΗ SAMAINA INN (3 ΔΙΑΝΤΚΣΕΡΕΤΕΙ - ενδεικτική τιμή)* 390,00  

ΔΙΑΜΟΝΗ AEGEON HOTEL (3 ΔΙΑΝΤΚΣΕΡΕΤΕΙ - ενδεικτική τιμή)* 120,00  

 
*Παπακαλούμε για ηην διαμονη ζαρ επικοινωνήζηε απεςθείαρ με ηα ξενοδοσεία ηηρ απεζκείαρ ζαρ για ηην κπάηηζη και ηην εξόθληζη 
 

 

Participant No 
 
 

http://www.triskelion.gr/
mailto:info@triskelion.gr
https://www.samianmare.com/
https://samainahotels.gr/
http://www.aegeonhotel.gr/%ce%b1%cf%81%cf%87%ce%b9%ce%ba%ce%ae-%cf%83%ce%b5%ce%bb%ce%af%ce%b4%ce%b1/


 
 
ΓHΛΩH  
O ππνγξάθωλ ζπκκεηέρωλ / νδεγόο ηνπ δειωζέληνο απηνθηλήηνπ, ζηελ εθδήιωζε TOUR DE SAMOS 2021 βεβαηώλω κε ηελ ππνγξαθή κνπ όηη 
νηηδήπνηε αλαθέξω ζ’ απηήλ ηε δήιωζε είλαη αιεζέο. 
Η  αζηηθή επζύλε ηωλ εκπιεθνκέλωλ κε ηελ νξγάλωζε θαη δηεμαγωγή ηεο εθδήιωζεο θπζηθώλ θαη λνκηθώλ πξνζώπωλ, όπωο  ΕΟ ΦΙΛΠΑ 
ωκαηεία,  Οξγαλωηηθή Επηηξνπή, ηειέρε θαζώο θαη νδεγνί ηνπ αγώλα, θαιύπηεηαη από αζθαιηζηηθή εηαηξεία κε βάζε αζθαιηζηηθή ζύκβαζε πνπ 
έρεη ζπλαθζεί θαη ηζρύεη κεηαμύ ηεο Οξγαλωηηθήο Επηηξνπήο θαη ηεο εθάζηνηε αζθαιηζηηθήο εηαηξείαο, ζύκθωλα κε ηνπο όξνπο θαη ηηο πξνϋπνζέζεηο 
ηεο ζπκβάζεωο απηήο θαη ηεο Ειιεληθήο Ννκνζεζίαο.  
Οπνηαδήπνηε άιιε επζύλε ηωλ παξαπάλω πξνζώπωλ θξίλεηαη κε βάζε ηελ Ειιεληθή Ννκνζεζία θαη ηνπο ηζρύνληεο θαλνληζκνύο  ζηνπο νπνίνπο  
πξνβιέπνληαη νη αξκνδηόηεηεο θαη ε επζύλε ηνπ θαζελόο. 
 
Δειώλω αθόκε όηη γλωξίδω όηη ην άζιεκα πνπ ζπκκεηέρω είλαη επηθίλδπλν θαη όηη έρω πιήξε γλώζε ηωλ θαλόλωλ θαη θαλνληζκώλ πνπ έρνπλ 
εθδνζεί από ηελ ΕΟ ΦΙΛΠΑ πνπ θαιύπηνπλ θαη ειέγρνπλ ηεο εθδειώζεηο ηεο θαη εγγπώκαη λα ζέβνκαη απηνύο ηνπο θαλόλεο θαη θαλνληζκνύο. 
 
Με αηνκηθή κνπ επζύλε θαη γλωξίδνληαο ηηο θπξώζεηο πνπ πξνβιέπνληαη από ηηο δηαηάμεηο ηεο παξ. 6 ηνπ άξζξνπ 22 ηνπ Ν. 1599/1986, δειώλω 
όηη: Με δεδνκέλε ηελ εθ κέξνπο κνπ γλώζε γηα ηελ έληαζε πνπ ελέρεη ε ζπκκεηνρή κνπ ζε εθδειώζεηο θιαζζηθνύ απηνθηλήηνπ, Regularity – 
Πινήγεζεο, ΕΙΜΑΙ ΑΠΟΛΤΣΑ ΤΓΙΗ θαη δελ πάζρω από αζζέλεηα πνπ ζα έζεηε ζε θίλδπλν ηελ δωή, πγεία θαη αζθάιεηα ηόζν ηελ δηθή κνπ όζν θαη 
ηξίηωλ από ηε ζπκκεηνρή κνπ ζε θάπνηνλ από ηελ παξαπάλω εθδήιωζε. 
 
 

 
 
Ηκεξνκελία / Date ..........................................................   / 2021                     
 
 
 
 
 
 
Τπνγξαθή Οδεγνύ / Driver’s signature ................................................................................................... 
 
 
 
 
 
 
 
Τπνγξαθή πλνδεγνύ /  Co-Driver’s signature ....................................................................................... 
 
 
 
 


