
NEVEZŐI LICENCIGÉNYLŐ LAP

az MNASZ _______ évi

ORSZÁGOS BAJNOKSÁGAIRA

(Szakosztályonként külön lapot kell kitölteni,
ha a szakosztályok vezetője, ill. postacíme különböző!)

LICENC száma: ______________

MNASZ tagdíj: __________________

Beadás kelte: __________________

Kiadás kelte: ___________________

Adatfeldolgozó: _________________

Megjegyzés: ___________________

Licenc díj: ______________________

NAV igazolás: ___________________

Végzés: _______ Aláírási: _________

Belépési: ______________________

NYILATKOZAT (a megfelelő válasz jelölendő!)

- az MNASZ tagságról:
most kérem a felvételemet a mellékelt belépési nyilatkozaton.

- az alábbi szakág/ak/ban kívánunk versenyzőt / versenyzőket nevezni

- tudomásul vesszük, hogy a nevezői licenc megléte az országos bajnokságra történő nevezésnek minősül.

tagja vagyok

- a Sporttörvény 32.§ (2) bekezdésében foglaltak teljesitéséről:
az országos bajnokságba való nevezéshez szükséges, köztartozásokról szóló együttes
adóigazolást mellékeljük.
fent nevezett szervezet a köztartozásmentes adózói adatbázisban szerepel

RALLYE - GYORSASÁGI - RALLYCROSS - AUTOCROSS - TEREP-RALLYE - GOKART - DRAG - DRIFT

SZERVEZET
- neve: ___________________________________   -elnök / ügyvezető neve: _____________________________

- címe: ______________________________________________________________________________________

- levelezési címe: ______________________________________________________________________________

- telefon: ___________________   - mobiltelefon: ______________________   - telefax: _____________________

- honlapcím: _________________   - e-mail: __________________________________________

Bírósági nyilvántartási szám: _____________________   Bankszámla száma: _____________________________________

______________
E-mail cím megadása nélkül a kérelem érvénytelen!

SZAKOSZTÁLY
- neve: ___________________________________   - vezető neve: ____________________________________

- posta címe: ________________________________________________________________________________

- telefon: _____________________   - mobiltelefon: _____________________   - telefax: ___________________

- honlapcím: ______________________   - e-mail: __________________________________________________

A fent nevezett sportegyesület/szakosztály részére ezennel megigényeljük a fenti naptári évre érvényes nevezői licencet és bejelentjük, hogy a
fent megjelölt szakágban versenyzőt / versenyzőket kívánunk nevezni az országos bajnokságba. Kijelentjük, hogy magunkra nézve kötelezőnek
tartjuk az MNASZ szabályait, valamint valamennyi szabályt és határozatot, amit az MNASZ a sporttal kapcsolatban közread.

Tudomásul vesszük, hogy az MNASZ szabályainak, határozatainak megsértése büntetéseket vonhat maga után, ami a nevezői licenc
visszavonását is jelentheti.

Tudomásul vesszük az FIA Nemzetközi Sportkódex és mellékletei, valamint az MNASZ Alapszabályában foglalt korrekt és tárgyilagos
tájékoztatásra vonatkozó kötelezettségünket. Tartózkodunk mindezen szervezeteket és tagjaikat kedvezőtlen színben feltüntető, a valóságnak
nem megfelelő nyilatkozatoktól.

Dátum:______________________

_____________________________ ____________________________
A Szervezet vezetője Szakosztályvezető

PH.

FOTÓ
csapatvezetőről

CSAPATVEZETŐ

- neve: _____________________________________________    - mobiltelefon: ________________________


