SZPONZORLICENC IGÉNYLŐ ADATLAP
SPORTSZERVEZET RÉSZÉRE
A nevezési íveken, rajt-, illetve eredménylistákon szereplő név megjelenítéséhez

1.MAMS

Magyar Motorsport Szövetség

Licenc szám
Licencdíj 50 000 Ft

Megfizetett licencdíj esetés X-el jelölendő a Licencdíj utáni rubrika

Beadás kelte

Az 1-es. pontot a MAMS iroda tölti ki!

Kiadás dátuma

2. MAMS TAG

Neve
Székhelye
Felelős vezető

Mobiltelefon száma

Telefon száma

Fax száma

@

3. NÉV

E-mail címe

4. ALÁÍRÁSOK

!

A nevezési íveken, rajt, illetve eredménylistákon feltüntetendő megnevezés

A szponzorlicenc elválaszthatatlan részét képezi az 1. számú melléklet, mely a szponzorált versenyzők nevét, kategóriáját, és rajtszámát tartalmazza!

Aláírásommal kijelentem, tudomásul veszem hogy a MAMS szabályainak be nem tartása vagy figyelmen kívül hagyása büntetést von maga után, mely a
licenc visszavonásával is járhat. Büntetőjogi felelősségem teljes tudatában kijelentem továbbá, hogy az adatlapon szereplő adatok a valóságnak teljes
mértékben megfelelnek. A hiánytalanúl benyújtott licencigénylő - hiánytalanul kitöltött, aláírt adatlap, és a díj megfizetéséről szóló igazolás, csekk másolata.

P.H.

5. ENGEDÉLY

felelős vezető
Aláírásommal igazolom, hogy fent nevezett MAMS tag a licencigénylés minden feltételének eleget tett, részére a szponzor licenc az 1. számú mellékletben
megnevezett versenyzők nevére kiadható.

Kelt.:

P.H.
szakágvezető

A "szponzorlicenc igénylő adatlap tagszervezet számára" az egyesületi szponzorral rendelkező versenyzőnek, nyújt lehetőséget, a versenyek értékelések kapcsán,
hogy a választott szponzornév alatt szerepelhetnek minden egyéni, és csapt eredménnyel kapcsolatos felsorolásban.(nevezési ív, rajtlista,eredménylista,...) Az
adatlap kitölthető elektronikusan és kézzel is, a hiánytalanul kitöltött, aláírt adatlapot a Magyar Motorsport Szövetséghez kell postai úton, vagy személyesen
eljuttatni az alábbi címre: Magyar Sport Háza H-1146 Budapest, Istvánmezei út 1-3. II. emelet. 215. sz. a licencigénylőhöz csatolni kell a befizetésről szóló
bizonylat, csekk másolatát is. A díjtétel megtalálható a mindenkori MAMS díjtáblázatban a "Szponzorlicenc- egyesületi " pontban. A licenc kiadásáról a tagszervezet
e-mail útján kap értesítést.
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1. számú melléklet
SZPONZORÁLT VERSENYZŐK NÉVSORA
A melléklet a szponzorlicenc igénylő adatlap elválaszthatatlan részét képezi

Magyar Motorsport Szövetség

Versenyző neve

Rajtszáma

Géposztálya
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Amennyiben a tagszervezet összes versenyzője részese a szponzorációnak, elegendő azt az első sorban a versenyző neve alatti rubrikában
az "ÖSSZES VERSENYZŐ" beírásával lenyilatkozni.

