
Graag per deelnemer één formulier invullen, wat kan worden gevonden op www.lespetochons.com 

Via deze weg geef ik aan deel te nemen aan EUROSOLEXINE georganiseerd door "Les pétochons du Bourbonnais".
HET EVENEMENT ZAL WORDEN GEHOUDEN ZATERDAG MART 31  EN ZONDAG 1 APRIL 2018 in YZEURESPACE-03400 YZEURE (Frankrijk)

Voornaam : .......................................................................................................................................................................
Achternaam: ................................................. Geboorte datum: ..............................................................................
Adres : .................................................................................................................................................................................
Woonplaats: ................................................................ Postcode : ..............................................................................
Land: ...................................................................................................................................................................................
Telefoon nummer: .............................................. E-mail adres : ..............................................................................
Solex club en woonplaats van club : ......................................................................................................................

TECHNISCHE GEGEVENS SOLEX shirt maat    M            L          XL
Type:..................................... Nummer van de motor:..................................... Kentekenplaat: .........................
Versicherungsscheinnummer..........................................................Versicherung…………………………………….........
Polis verzekeringsnummer (groene kaart):............................................................................................................
Das Vélosolex muss dem Code de la Route (Straßenverkehrsordnung) entsprechen und seine Reifen 
und Bremsen müssen in Ordnung sein ebenso wie die Beleuchtung und die Fahrzeuge müssen 
zwingend angemeldet sein.

ALS JE IN VELOSOLEX MICRON KOMT, IS DE REGISTRATIE GRATIS
DE SOLEX MOET VOLDOEN AAN DE VERKEERSWET, MET ONDER ANDERE GOEDE KWALITEIT BANDEN EN REMMEN. HET VOOR EN ACHTERLICHT

MOET FUNCTIONEREN EN VOERTUIG MOET VOORZIEN ZIJN VAN EEN KENTEKENPLAAT.
VERGOEDING OM DEEL TE NEMEN AAN DIT EVENEMENT BEDRAAGT 40,EUROS
(INBEGREPEN: ZATERDAG EN ZONDAG MAALTIJDEN, EEN BEZOEK AAN DE SOLEXMARKT EN EEN ORIGINEEL GESCHENK VOOR ELKE DEELNEMER).

STANDPLATZ FÜR TEILEBÖRSE JA Ne

EEN BEDRAG VAN 40 EUROS VOOR PROFESSIONELE MARKTKRAMEN OF PERSONEN DIE NIET DEELNEMEN AAN DE ZONDAG RIT,
ZATERDAG MAALTIJDEN INBEGREPEN. 
ER IS EEN MOGELIJKHEID OM RECHTSTREEKS TE BETALEN VIA WWW.LESPETOCHONS.COM

GRAAG DE VOLGENDE GEGEVENS MEEZENDEN MET DIT FORMULIER:
1 - Kopie van uw rijbewijs, ID kaart of paspoort
2 - Kopie van uw groene kaart verzekering.
3 - Een cheque of transactie te innen via de Pétochons du Bourbonnais. (niet voor NL)
4 - Voor jonge deelnemer een kopie van veiligheidslicentie en een schriftelijke ouderlijke toestemming voorleggen.

Als iets ontbreekt van bovenstaande gegevens wordt u uitgesloten om deel te nemen aan dit evenement.

INSCHRIJFFORMULIER DEELNEMER

www.lespetochons.com

ÉDITIE #7
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Onderstaand een lijst met HUISregels voor
EUROSOLEXINE, georganiseerd door Les
pétochons du Bourbonnais op zaterdag 31 Mart
en zondag 1  April 2018. Dit voor alle deelnemers
die het inschrijfformulier hebben ingevuld. 
1STE ARTIKEL - de deelnemer accepteert alle huisregels
door het invullen en toezenden van het inschrijfformulier
deelnemer. Als een enkel artikel niet respecteert wordt,
zal de deelnemer worden gevraagd het evenement te
verlaten, waarbij geen terugbetaling van inschrijfgeld
wordt gedaan.

2DE ARTIKEL - Accepteer voertuigen: beide dagen zijn
gereserveerd voor Solex en Velosolex die voldoen aan de
oorspronkelijke constructie karakteristieken, ongeacht
hun wijze van overbrenging.

3DE ARTIKEL - Als een deelnemer zich heeft aangemeld,
is er geen mogelijkheid van restitutie ingeval van
annuleren of het niet bijwonen van het evenement. 

4DE ARTIKEL - verplichte aanwezigheid: de deelnemer
dient het originele kentekenbewijs en  verzekeringskaart
voor het voertuig bij zich te hebben.

5DE ARTIKEL - een jonge deelnemer die wenst deel te
nemen moet voor de rit zijn/haar weg veiligheidslicentie
en ouderlijke toestemming voorleggen. 

6DE ARTIKEL - coördinatoren die belast zijn met het
evenement kunnen een controle op de veiligheid van de
voertuigen uitvoeren.

7DE ARTIKEL - voor de rit: de deelnemer moet voor de
start aanwezig zijn met een helm en de juiste kleding die
voldoende bescherming biedt in geval van een ongeval.
Er is beslist geen competitie drang tijdens het evenement.
De deelnemer moet deelnemen aan de briefing
voorafgaand aan de rit. 

8DE ARTIKEL- solexmarkt: de deelnemer mag alleen
Solex merk stukken verkopen en moet zijn ID kaart of
paspoort tonen als daar om gevraagd wordt. Professionele
marktkramen en mensen die willen verkopen (kunnen niet
deelnemen aan de zondag rit) betalen een vergoeding van
€ 20,- (zondag avond maaltijd inbegrepen). 

9TH ARTIKEL - Fahren auf dem Veranstaltungsgelände:
Die Fortbewegung der Besucher und Teilnehmer innerhalb
des Veranstaltungsgeländes darf nur mit reduzierter
Geschwindigkeit erfolgen.

10TH ARTIKEL - de organisatie is niet aansprakelijk of
verantwoordelijkheid ingeval van beschadiging of diefstal
uit de voertuigen tijdens het evenement.

11TH ARTIKEL - dit evenement wordt gehouden op basis
van een vriendelijke sfeer en deelnemers worden verzocht
dit te respecteren. Door het bijwonen van het evenement,
accepteert elke deelnemer deze lijst van regels en is
bereid om verzoeken vanuit de organisatie te accepteren.

Ik heb kennis genomen van de huisregels van 
EUROSOLEXINE EN GA ERMEE akkoord en zal
deze ook naleven. 

Handtekening deelnemer ort
datum

Teken hieronder:
(Voor minderjarige deelnemers en ouders)
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DIT INSCHRIJFFORMULIER  MOET VÓÓR 1 MART 2018 WORDEN VERZONDEN AAN:
Les Pétochons du Bourbonnais, 19, rue Rosa Bonheur, 03400 – YZEURE (FRANKRIJK)

HUISREGELS

OVERNACHTINGSMOGELIJKHEDEN: 
Deelnemers kunnen kosteloos kamperen met tent, caravan of camper zolang er beschikbare
plaatsen zijn. RESERVEREN IS VERPLICHT.
Een inschrijf formulier wordt toegestuurd met de voorwaarden. Andere mogelijkheden zoals
hotels, bed en breakfasts, campings staan op www.lespetochons.com 


