
DRAG DAY ΛΑΜΙΑ 8-9 ΕΠΣΕΜΒΡΙΟΤ 2012 
ΑΙΣΗΗ ΤΜΜΕΣΟΧΗ 

Όποιοσ κζλει να δθλϊςει ςυμμετοχι ςτο Drag Day τθσ Λαμίασ που γίνεται ςτο ςτρατιωτικό 
αεροδρόμιο τθσ Λαμιασ ςτισ 8 και 9 Σεπτεμβρίου 2012, μπορεί να το κάνει 
ςτζλνοντασ Emailςτθν θλεκτρονικι διεφκυνςθ diakakisnick@yahoo.com από τισ 1 
Αυγοφςτου ζωσ τισ 31 Αυγοφςτου 2012. Τα ςτοιχεία που πρζπει να ςυμπλθρωκοφν είναι: 
 

Ονοματεπϊνυμο                                                                ………………………. 

Κατθγορία ςυμμετοχισ(TS15-TS14-TS13-TS12TS11)   ………………………. 

Αυτοκίνθτο                                                                        ………………………. 

Πόλθ                                                                                  ………………………. 

Κινθτό τθλζφωνο                                                              ………………………. 

 

 Μόνο με τθν αποςτολι του Email θ διλωςθ ςυμμετοχισ κεωρείται ζγκυρθ. 
 Απαραίτθτθ θ τυχόν ακφρωςθ τθσ ςυμμετοχισ μζςω Email ςτθν ίδια θλεκτρονικι 

διεφκυνςθ μζχρι τισ 6/9. 
 Δεν χρειάηεται προπλθρωμι του παραβόλου ςυμμετοχισ ςτθν τράπεηα. 
 Το παράβολο ςυμμετοχισ καταβάλλεται κατά τον διοικθτικό ζλεγχο το Σάββατο το 

πρωί ςτισ 08.30-10.30 08/09/2012 και κοςτίηει 80€ ςτθν περίπτωςθ που ο 
ςυμμετζχων ζχει ετιςια λιςάνσ τθσ ΟΜΑΕ ,  ι 80€+20€=100€ ςτθν περίπτωςθ που ο 
ςυμμετζχων δεν ζχει ετιςια λιςάνσ τθσ ΟΜΑΕ. 

 ΠΡΟΟΧΗ!!!!!! Το παράβολο ςυμμετοχισ καλφπτει τουσ οδθγοφσ αλλά και τουσ 
τρίτουσ ςε περίπτωςθ που κάποιοσ οδθγόσ τουσ προκαλζςει ηθμιά με το όχθμα του, 
κεωρϊντασ ότι ςυμμετζχουν ςε αγώνα και όχι ςε επίδειξη(κάτι που αποδεικνφεται 
εφκολα όταν χρειαςτεί να ψαχτοφν οι αςφαλιςτικζσ εταιρείεσ). 

 Θεωροφμε απαραίτθτο, ςεβόμενοι τουσ ςυμμετζχοντεσ που κα μασ εμπιςτευτοφν, 
να τουσ παραπζμψουμε ςτθν ιςτοςελίδα τθσ ΟΜΑΕ, ςτισ πλθροφορίεσ και ςτθ 
ςυνζχεια ςτθν αςτικι ευκφνθ από όπου κα ενθμερωκοφν για τισ αςφαλιςτικζσ 
καλφψεισ που τουσ παρζχονται κατά τθν ςυμμετοχι τουσ ςτουσ αγϊνεσ μασ που 
γίνονται μζςω τθσ ΟΜΑΕ, όπωσ με το ίδιο ςκεπτικό κεωροφμε ότι και ο κάκε 
ςυμμετζχων ςε αγϊνεσ, ςεβόμενοσ τον εαυτό του και προςτατεφοντασ τθν 
οικογζνεια του, κα πρζπει κάκε φορά να ηθτάει από τον οργανωτι το αςφαλιςτιριο 
ςυμβόλαιο για να γνωρίηει ότι οι καλφψεισ που του παρζχονται εάν είναι 
ουςιαςτικζσ και όχι για τον τφπο, ϊςτε να μθν αναγκαςτεί ςτθν κακιά ςτιγμι να 
αποηθμιϊςει ο ίδιοσ τθν τυχόν ηθμιά που κα προκαλζςει ςε πρόςωπα και 
πράγματα. 

Για περιςςότερεσ πλθροφορίεσ μπορείτε να καλείτε ςτο 6972872983-2810301289 Διακακθσ 
Νικοσ. 

 


