Jordan 4x4 Championship 2019

2019 بطولة األردن للدفع الرباعي

Round 2 4x4 Challenge - 12/7/2019

2019/7/12 -  الجولة الثانية4×4 تحدي

Entry Form

نموذج اشتراك

Please Complete this form in BLOCK CAPITALS

يرجى الكتابة بخط واضح ومقرؤ

Assistant

مساعد السائق

Driver

السائق

Surname

اإلسم األخير

First name

اإلسم األول

Date of birth

تاريخ الميالد
الجنسية

Nationality (as license)

العنوان البريدي

Postal address

الرمز البريدي

Post code
Country

الدولة

Telephone No.

هاتف

Mobile No.

خلوي

Fax No.

فاكس
بريد إلكتروني

E-mail address

رقم رخصة التسابق

Competition Lic. No.

صادرة عن

Issuing ASN
Driving Lic. No.

رقم رخصة القيادة

Issuing country

صادرة عن

Details of the Car

سيارة التسابق

Make

النوع

Model

الموديل
سنة الصنع

Year of Manufacture

سعة المحرك

CC
Class

Standard

UTV \ ROV

رقم اللوحة

Registration No.

الدولة المسجلة فيها

Country of Registration

Entry Fees
Amount

الفئة

رسوم االشتراك
100 JD

50 JD

المبلغ
تاريخ االستالم والتسديد

Date Received & Paid

رقم وصل القبض

Receipt No.

For the entry to be accepted, it must be filled correctly and completely and accompanied by the appreopriate entry fees, a receipt for the full amount
paid to the organiser, form and fees to be submitted to:
: يقدم الطلب إلى. وخالف ذلك لن يقبل الطلب،الستالم طلب االشتراك على المشارك تعبئة المعلومات كاملة وتسديد قيمة رسوم االشتراك مقابل وصل قبض
Jordan Motor Sport
Tel. +962 6 5855 190 / +962 6 5850 638
E-mail: admin@jordan-motorsport.com

األردنية لرياضة السيارات
+962 6 5855 190 / +962 6 5850 638 :هاتف
admin@jordan-motorsport.com :بريد الكتروني

Driver Signature

Assistant Signature

Competition No.

Race Director Signature

توقيع السائق

توقيع المساعد

رقم التسابق

توقيع مدير السباق

Date

© 2019 Jordan Motorsport

التاريخ

تصريح إعفاء
 وإنني أوافق وأتعهد بالتقيد وااللتزام بها، واستلمت نسخة من التعليمات العامة والتكميلية الخاصة بالسباق،لقد قرأت وفهمت األنظمة والتعليمات الصادرة ألغراض هذا الحدث
 فإنني أوافق على إخالء طرف الشركة األردنية، والسماح لي بالمشاركة في هذا الحدث، وبناءا ً على قبول اشتراكي.وبنظام الرياضة الدولي الصادر عن االتحاد الدولي للسيارات
، مسؤولين، باإلضافة إلى كل شخص مسؤول عن تنظيم الحدث، وذمة هيئة المراقبين التابعين لهم، وإبراء ذمتهم، نادي السيارات الملكي األردني/ لرياضة السيارات
أو/ من جراء حصول الضرر و، أو طلبات، أو مصاريف، أو تكاليف، أو مطالبات، وإعفائهم من كل مسؤولية تجاه أي إجراء قضائي، ووكالء، وموظفين، وممثلين،ومستخدمين
 حتى فيما إذا كان لإلهمال أو التقصير،أو بمشاركتي في الحدث أي عالقة/ وإن كان السبب فيها ناجما ً عن اشتراكي و،أو الخسارة أو األضرار التي قد تلحق بممتلكاتي/الوفاة و
. أو الوكالء سبب في ذلك، أو ممثليهم، أو مستخدميهم، أو موظفيهم،من المذكورين أعاله أو مسؤوليهم
أو االتحاد الدولي للسيارات(الفيا) وال يمكن بأي حال من األحوال رفع أو تسجيل أي ادعاء/كما هو معلوم بأن أي خالفات ال يمكن رفعها إال للسلطة الوطنية لرياضة السيارات و
.لدى المحاكم أو الجهات األخرى غير المنصوص عليها أعاله

Declaration of Indemnity
I have read and understood the regulations issued for the purposes of this event, and received a copy of the General and Supplementary Regulations
for the race, and I agree, and I pledge to abide by and adhere to it as well as the FIA International Sporting Code. Based on the acceptance of my
participation in this event, I agree to the indemnify Jordan Motorsport / Royal Automobile Club of Jordan, and their marshals, in addition to any person
working in organizing the event, officials, employees, administrators, and representatives, agents, and relieving them of any responsibility towards any
legal action or claims, costs, expenses or requests, as a result of the injury and / or death and / or loss of or damage to my properties, though the
reason which caused it is related to my participation in the event, even if it was negligence or omission of the above-mentioned or their officials,
employees, representatives, agents.
As is well known that any disputes can not be filed except to National Sporting Authority and / or the International Automobile Federation (FIA) and
cannot in any way file or register a claim in the civil courts or other authorities not set forth above.

إقرار وموافقة
أقر بأن كافة المعلومات الواردة في هذا النموذج صحيحة وأنني أوافق على كافة الشروط واألحكام الواردة في " تصريح اإلعفاء " أعاله وكافة الشروط واألحكام
ّ ،بتوقيعي أدناه
.المتعلقة بمشاركتي في هذا الحدث

Acknowledgement and Agreement
By signing below, I declare that all the information contained in this entry form is correct and agree in full to the terms and conditions of the above
indemnity and that I accept all the terms and conditions relating to my participation in this event.

Driver Signature

Date

© 2019 Jordan Motorsport

توقيع السائق

التاريخ

