Яхт Клуб Кап.Г.Георгиев-Порт Варна
Проява: МЕЖДУНАРОДНА

РЕГАТА ВАРНА

Място

Дата: 4 – 6.06.2021г.

ВАРНА

ЗАЯВКА ЗА УЧАСТИЕ /
ENTRY FORM
Българска Федерация Ветроходство

Club:
Клуб:

Аddress:
Адрес:

Telephone:

Fax:

E-mail:

Телефон

Факс

Eл. поща

Entry Declaration – By signing this entry form I/We confirm that the sailors or coach agree to
be bound by The Racing Rules of Sailing 2021 - 2024 and by all other rules that govern this
event. I/We confirm that the sailors or coach as well as the boats here entered meet all the
requirements stipulated in the Notice of Race. We declare our boat has a valid third party
liability insurance to a minimum cover amount as required by the Notice of Race.
By signing this Entry Form, we declare that we are sailing at our own risk and responsibility.
The Organizing Authority and any other person or entity, involved in the organization of the
event will not accept any liability for any loss, damage, injury or death which may occur to
person or property, both ashore and afloat, as a consequence of participation in the event.

Декларация – С подписването на настоящата заявка, аз/ние декларираме, че състезателите или
треньора се задължаваме да бъдем обвързани от Състезателните правила по ветроходство
2021 - 2024, както и от всички други правила, по които се провежда проявата. Аз/Ние декларираме,
че състезателите или треньора, както и лодките се които се заявяват отговарят на всички
изисквания на Обявата за състезанието. Ние декларираме, че лодките имат застраховка за вреди
причинени на трети лица с минимално покритие, както се изисква от Обявата за състезанието.
С подписването на тази заявка декларираме, че участваме в проявата и се състезаваме на свой
риск и отговорност. Организаторът на проявата, както и всяко физическо или юридическо лице,
свързано с организацията и не носят отговорност за имуществени и неимуществени щети,
нараняване или смърт, настъпили на брега или в морето по време на участие в проявата.

Class

Sail No.

Skipper / Crew (full name)

Sex

Date of birth

Signed

Клас

Ветрило №

Рулеви / Шкотман (трите имена)

Пол

Дата на
раждане

Подпис

1

Дата:

Coach:
Треньор:

Signed:
Подпис

2

