
Osallistuja + mukana henkilöitä kpl

PuhelinOsoite

KerhoSähköposti

Ajoneuvo Valmistusvuosi

ValmistusmaaRekisterinro

Erikoistietoja

Alle 35-vuotiaan kuljettajan syntymäaika Turun Malja -kilpailua varten

OSALLISTUMISET Ajoneuvoluokka:

Osallistumme asu-ajoneuvokilpailuun Osallistumme lasten kilpailuun (0–12 v.).

Osallistumismaksut Osallistumismaksuun sisältyy ajomerkki, ajomateriaali, aamupala, lounas ja 2 x kahvi.

Entisöinnin laatukilpailu

Iltajuhlaan osallistuu, mutta EI RUOKAILE  henkilöä kpl

Ruokailuun osallistuu alle 12 vuotiasta henkilöä kpl á 15,00 €

Ruokailuun osallistuu yli 12 vuotiasta henkilöä kpl á 42,00 € Iltajuhla

Erityisruokavaliot

ilmoittaudun 8.–22.5.2020 ja suoritan lisämaksun á 20,00 €Jälki-ilmoittautuminen

HUOM! Jälki-ilmoittautumisia EI oteta vastaan 22.5.2020 jälkeen                                                     Yhteensä

Valokuvan lähetys

HUOM! Mikäli osallistut Retkeilyajoihin samalla ajoneuvolla kuin 2015 tai sen jälkeen riittää, kun ilmoitat 
autosi rekisteritunnuksen. Kuva löytyy arkistosta. Voit halutessasi toki lähettää uuden kuvan.

Maksu suoritettava viimeistään 7.5. Parkanon Seudun Mobilistien tilille: FI70 5327 0520 0324 39. 
Maksun viestikenttään merkintä "RETKEILYAJO" ja osallistujan nimi.

Ilmoittautuminen lähetettävä 7.5.2020 mennessä 
Sähköisesti   http://www.sahk.fi  HUOM! Digikuva sähköpostilla: toimisto@sahk.fi 
Lomakkeella (tai kopiolla)  Parkanon Seudun Mobilistit ry, Alakatu 3, 39700 Parkano 
Sähköpostilla (lomakkeen tiedot) juhanasaarela@gmail.com

UNMHGFDEABC

 Osallist. lasten iät

Matkustaja yli 12 v. (Huom! Alle 12 v. maksutta) 
henkilöä kpl á 30,00 €

1932 tai aiemmin valmistettu ajoneuvo + kuljettaja á 35,00

1933 tai sen jälkeen valmistettu ajoneuvo + kuljettaja á 65,00

Maksuton

Osallistun laatukilpailuun á 50,00 € Emme osallistu

ilmoittaudun 8.–22.5.2020 ja suoritan lisämaksun á 20,00 €

EI jälki-ilmoittautumista


OSALLISTUMISET
Ajoneuvoluokka:
Osallistumismaksut
Osallistumismaksuun sisältyy ajomerkki, ajomateriaali, aamupala, lounas ja 2 x kahvi.
Entisöinnin laatukilpailu
Iltajuhla
Jälki-ilmoittautuminen
HUOM! Jälki-ilmoittautumisia EI oteta vastaan 22.5.2020 jälkeen                                                     Yhteensä
Valokuvan lähetys
HUOM! Mikäli osallistut Retkeilyajoihin samalla ajoneuvolla kuin 2015 tai sen jälkeen riittää, kun ilmoitat autosi rekisteritunnuksen. Kuva löytyy arkistosta. Voit halutessasi toki lähettää uuden kuvan.
Maksu suoritettava viimeistään 7.5. Parkanon Seudun Mobilistien tilille: FI70 5327 0520 0324 39.Maksun viestikenttään merkintä "RETKEILYAJO" ja osallistujan nimi.
Ilmoittautuminen lähetettävä 7.5.2020 mennessä
Sähköisesti                           http://www.sahk.fi  HUOM! Digikuva sähköpostilla: toimisto@sahk.fi
Lomakkeella (tai kopiolla)                  Parkanon Seudun Mobilistit ry, Alakatu 3, 39700 Parkano
Sähköpostilla (lomakkeen tiedot)         juhanasaarela@gmail.com
Maksuton
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