
Táv: Rajtszám:

számla adatok 
a hátoldalon

Indulás: : Érkezés: :
Kérjük, olvashatóan, nyomtatott betűkkel töltsd ki!

 Név:

 Születési idő:

 Cím:

 Mobiltelefonszám:

e-mail:

 Budapest, 2017. június 25.
aláírás

Tudomásul veszem, hogy a túrán saját felelősségemre veszek részt,
kártérítést a rendezőktől semmilyen jogcímen nem igényelhetek.

A túra díjazására csak az igazolófüzetben rögzített feltételek teljesítése esetén 
tarthatok igényt.  Hozzájárulok, hogy a túrán rólam fénykép,
videó és hangfelvétel készülhessen, és azt az Olimpiai Ötpróba

szervezői felhasználják és közzétegyék.

Buda határán
nevezési lap

   1000   900   700   600   300    0

 5próba azonosító:
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