INSCHRIJVINGSFORMULIER 2022
1) DEELNEMER
De ingeschreven piloot is deelnemer. Ga meteen verder met paragraaf 2.
De piloot is niet de deelnemer. Gelieve onderstaande gegevens in te vullen:
Naam van de renstal - deelnemer :……………………………………… ...............................................................................
Naam en voornaam van de wettelijke vertegenwoordigerl :……………………………………………………………… .........
Nationaliteit : ........................................................................
Postadres : .........................................................................................................................................................................
GSM : ..................................................................................

Telefoon werk : .................................................................

E-mail : ................................................................................

Website : .........................................................................

Licentie van deelnemer nr ...................................................

Afgeleverd door : ..............................................................

2) 1STE PILOOT EN COPILOOT
Naam 1ste Piloot : ...............................................................

Voornaam 1ste Piloot: .....................................................

Eventueel gebruikt pseudoniem (vermeld op je licentie) :
Nationaliteit : .......................................................................

Geboren te : ................... op : .........................................

Postadres : .........................................................................................................................................................................
GSM : ..................................................................................

Telefoon thuis : .................................................................

Type licentie : ……………………………………………..
Licentie piloot nr ..................................................................
ste

E-mail 1

Afgeleverd door : .............................................................

Piloot : ..............................................................

Website : ..........................................................................

: ................................................................................

: ...............................................................................

Naam copiloot : ..................................................................

Voornaam copiloot : .......................................................

Nationaliteit : .......................................................................

Geboren te : ................... op: ..........................................

Postadres : .........................................................................................................................................................................
E-mail copiloot : .................................................................

GSM : ...............................................................................

Type Licentie : ……………………………………………..
Licentie nr ............................................................................

Afgeleverd door : .............................................................

: ................................................................................

: ...............................................................................

3) TARIEF INSCHRIJVING
Voor het seizoen : 1800 € incl. BTW (1487.6 € excl. BTW). Incl 2 overalls en 2 kledingkits
Voor het seizoen (korting) : 1000 € incl. BTW (943.40 € excl. BTW). Voor wie al een overall heeft van 2020/2021.
Formule Just for fun : 600 € incl. BTW (566.04 € excl. BTW) voor slechts een wedstrijd in het seizoen
Betaling inschrijving :
Bankoverschrijving aan MY RACING

Voeg het bewijs van betaling toe aan dit formulier
IBAN BE07 1325 3542 3166
SWIFT : BNAGBEBB
Mededeling : CLIO TROPHY BELGIUM + naam van de piloot
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4) FACTURATIE VAN DE INSCHRIJVING
Naam waarop MY Racing de inschrijving moet factureren: ............................................................................
Volledig adres: ................................................................................................................................................
............................................................................................................................................
Aanduiden

Vereniging
Fysiek persoon
Vennootschap

...............................................................
BTW-nummer : ………. ................................

5) PREMIES
Gelieve hieronder een bankrekeningnummer op te geven voor de uitbetaling van de premies:
Titularis van de rekening ..................................................................................................
IBAN ...................................................................................................................................
BIC ......................................................................................................................................
Indien in de loop van het seizoen de begunstigde moet wijzigen, moet een schriftelijke volmacht per
e-mail gestuurd worden aan MY Racing met vermelding vanaf welke rally deze wijziging van kracht
wordt: sales@myrenaultsport.be

6) DIVERS
Maat van de overall (zie Bijlage 1)

- Piloot : ..........................

£ Man

£ Vrouw

- Copiloot : ......................

£ Man

£ Vrouw

Optie Overall op maat – voor de prijs van 121 € incl. BTW (100 € excl. BTW). 100 € excl. BTW per racepak
Andere opties voor borduurwerk en logo's van sponsors – tarieven op aanvraag

Maat van de kleding (S-M-L-XL-XXL)

- Piloot : ..........................

£ Man

£ Vrouw

- Copilote : ......................

£ Man

£ Vrouw

OPGELET : Hou rekening met een leveringstermijn van 5 weken voor je overalls.
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7) ALGEMEEN
Wij, piloot en copiloot, verbinden ons ertoe om via e-mail aan sales@myrenaultsport.be een kopie van onze
inschrijving voor de rally's op de kalender van de TROPHY te sturen.
•

We verklaren op eer dat bovenstaande informatie juist is en dat ons rijbewijs en/of onze licentie uitgereikt
door de RACB of enige andere bevoegde sportieve autoriteit niet ingetrokken of geschorst is. We
verbinden ons ertoe om de vertegenwoordiger van de CLIO TROPHY BELGIUM ("CTB"), Sandrine
WANSON, of enige andere aangeduide persoon, op de hoogte te brengen mocht dat het geval zijn.

•

We bevestigen te weten en ten volle te beseffen:
o Wat de kenmerken zijn van de rally's waarin de wedstrijden verreden worden en van welk type die
zijn,
o Wat kenmerken van de competitiewagen zijn waarmee wordt deelgenomen aan deze rally's,
o Welke vaardigheden nodig zijn om een dergelijke wagen te besturen in competitie in
wedstrijdomstandigheden, op het niveau dat vereist is door de sportieve en technische regels en welke
risico's er verbonden zijn aan het besturen van een dergelijke wagen in dergelijke rally's.

•

We bevestigen dat we ons inschrijven voor de rally's op de kalender van de CLIO TROPHY BELGIUM
2022, perfect beseffend welke risico's inherent zijn aan de autosport. We zijn geïnformeerd en we
beseffen ten volle dat het deelnemen aan dergelijke wedstrijden gevaarlijk is en dat het risico op zwaar
lichamelijk letsel of overlijden bestaat, net als schade aan onze eigendommen, onder andere, maar niet
uitsluitend, in geval van een aanrijding of een ander ongeval.

•

We verklaren dat we in goede gezondheid zijn en dat we ons team/onze preparateur hebben
geïnformeerd over eventuele medische aandoeningen waar we aan lijden of die we ondergaan hebben,
over elke medische behandeling die we ondergaan en die onze capaciteiten om een wagen te besturen
kan beïnvloeden en daardoor ook het deelnemen aan rally's.

•

In eigen naam en in naam van onze medewerkers, partners, erfgenamen en andere rechthebbenden,
doen we uitdrukkelijk, onherroepelijk en zonder beperking afstand van enig verhaal op ALPINE RACING
(met inbegrip van zijn directeurs, zijn werknemers, zijn dienstverleners, zijn agenten en
vertegenwoordigers), de Promotor MY Racing, elke officiële Leverancier en elk bedrijf dat deel uitmaakt
van de Groep ALPINE, bij een overlijden, een lichamelijk of materieel ongeval tijdens onze deelname aan
de verschillende rally's. We zijn ons ten volle bewust dat onze verwondingen kunnen verergeren of
kunnen vergroten bij de tussenkomst van de hulpdiensten die opgeroepen worden bij een ongeval op de
piste of binnen de omheining van een circuit.

•

We verklaren kennis te hebben genomen en zonder voorbehoud alle bepalingen te accepteren van:
o De Internationale Sportcode van de FIA,
o De reglementen van de RACB,
o Het Sportreglement van het Kampioenschap van België Rally 2022 van RACB Sport.
o En de Sportieve en Technische Reglementen van de CLIO TROPHY BELGIUM 2022
En zonder voorbehoud alle voorwaarden te accepteren, met inbegrip van de bepalingen van artikel 5 over
de financiële sancties waar we aan onderworpen worden en die er eventueel toe kunnen leiden dat
wedstrijdpremies ingehouden worden.

•

We zullen ons zonder enig voorbehoud schikken naar de toepasselijke wetten, reglementen,
gezondheids- en veiligheidsregels, instructies en richtlijnen, beslissingen en sancties die rechtstreeks of
onrechtstreeks opgelegd worden door het personeel van ALPINE RACING, MY Racing, de RACB en zijn
officiëlen tijdens de rally's. In het bijzonder in de context van de pandemie van Covid-19 en de terugkeer
naar de sport, engageren we ons om ons strikt te houden aan de wettelijke en reglementaire voorschriften,
aan de aanbevelingen, de gezondheidsprotocollen, de informatie en de richtlijnen gecommuniceerd door
ALPINE RACING, MY Racing, de RACB, de FIA, de promotoren en de organisatoren van de betreffende
rally's. We erkennen dat het onze persoonlijke verantwoordelijkheid is om ons te houden aan de
genoemde regels en dat ALPINE RACING, net als MY Racing, in geen enkel geval verantwoordelijk
gehouden kunnen worden voor het niet respecteren van deze regels.
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•

Onder andere, en zonder limitatief te zijn, verbinden we ons :
o om het verbod op doping te respecteren
o om alle mogelijke controles door officieel aangestelde dokters te aanvaarden.
o om zonder voorwaarden de identificatieplannen te respecteren (overall, wagen).
o om de toepasselijke wetten en reglementen inzake de verplichte verzekering van motorvoertuigen
door de eigenaar voor het beoefenen van sport te respecteren.

•

We aanvaarden dat ALPINE RACING en/of MY Racing zich het recht voorbehoudt om een inschrijving
voor de CLIO TROPHY BELGIUM 2022 te weigeren van iedereen:
o die een financiële sanctie van een vorig seizoen of een vorige rally niet voldaan heeft,
o die een openstaande schuld heeft bij de dienst naverkoop van competitie-onderdelen van ALPINE
RACING, MY Racing of een andere partner van de CLIO TROPHY BELGIUM 2022.
o die niet voldoet aan de voorwaarden van de inschrijving
o die een belang nastreeft dat tegengesteld is aan dat van de autosport of aan dat van ALPINE RACING
o die de beslissingen van de RACB of van RENAULT SPORT RACING weigerde toe te passen.
o die met woorden, daden en geschriften morele of materiële schade heeft toegebracht aan RENAULT
SAS, zijn filialen of ALPINE RACING, zijn medewerkers en zijn bestuurders, ook tijdens de
voorgaande sportieve seizoenen.

8) INFORMATIE OVER DE BEHANDELING VAN DE PERSOONLIJKE GEGEVENS
De gegevens, verzameld via dit inschrijvingsformulier, worden digitaal up to date gehouden en geëxploiteerd
onder de verantwoordelijkheid van ALPINE RACING en MY Racing, handelend als verantwoordelijke voor de
behandeling, en dat met als doel (i) u te laten deelnemen aan de CLIO TROPHY BELGIUM 2022 (de
"Trophy"), (ii) het administratief en sanitair organiseren van de Trophy en (III), desgevallend, om Renault
Sport Racing promotionele en commerciële informatie te laten communiceren (de "Doeleinden").
Alle velden in het inschrijvingsformulier zijn verplicht en strikt noodzakelijk voor de noden bepaald in de
Doeleinden. Bij gebrek aan het invullen van deze velden, kunnen de doelstellingen niet worden gerealiseerd.
De verwerking van de gegevens berust op de contractuele relatie tussen u en ALPINE RACING, de
bescherming van het legitieme belang van ALPINE RACING en, globaal gesproken, in het legitieme belang
van de deelnemers aan de Trophy.
Alle of een deel van de persoonlijke gegevens kunnen worden overgemaakt (i) aan zusterbedrijven en/of
ondernemingen van de groep waartoe ALPINE RACING behoort, (ii) aan de diverse sportieve instanties
betrokken bij de organisatie en/of supervisie van de Trophy, en aan zijn externe dienstverleners, onder andere
inzake informatica.
De informatie en persoonlijke gegevens medegedeeld in dit formulier worden bewaard gedurende het lopende
kalenderjaar waarin je deelneemt aan de Trophy en daarna gedurende een jaar (1), behalve indien een langere
bewaarperiode toegelaten of opgelegd wordt door een wettelijke of reglementaire verplichting, en meer
bepaald in het geval van gerechtelijke procedures of indien u in een van de onderstaande situaties een van
de rechten heeft gebruikt die u toegekend worden door de GDPR (General Data Protection Regulation).
Wanneer de data met een persoonlijk karakter van de betrokken persoon verzameld worden bij die persoon,
dan levert de CLIO TROPHY BELGIUM hem, op het moment dat deze data verkregen worden, de volgende
informatie:
a) De identiteit van de verantwoordelijke voor de verwerking van de data: MY RACING, Chaussée
d’Andenne, 18A in 4500 Hoei ;
b) De doeleinden van de verwerking van de persoonlijke gegevens: de gegevens worden bewaard om
te communiceren in verband met de CLIO TROPHY BELGIUM ;
c) Het legitieme belang van MY Racing is om de persoonlijke gegevens te gebruiken voor een efficiënte
communicatie en een efficiënte organisatie;
d) MY RACING geeft de persoonlijke gegevens ontvangen van de deelnemers niet door aan andere
operatoren van data;
e) MY RACING heeft niet de intentie om de genoemde data over te dragen naar een derde land.
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Naast de eerder genoemde informatie, bevestigt MY RACING aan de betreffende persoon:
a) Dat de data met persoonlijk karakter worden bewaard tot de annulering van de CLIO TROPHY
BELGIUM ;
b) Het bestaan van het recht om aan de CLIO TROPHY BELGIUM toegang te geven tot de persoonlijke
gegevens, ze te verbeteren of te laten verwijderen, of een beperking van de verwerking voor de betreffende
persoon, of het recht om zich te verzetten tegen de verwerking of het recht op het verplaatsen van de data.
c) Wanneer de verwerking gebaseerd is op het bestaan van een toestemming, het bestaan van het recht om
die toestemming op elk moment in te trekken, zonder de gegrondheid van de intrekking van de toestemming
in twijfel te trekken;
d) het recht om een klacht in te dienen bij een controlerende autoriteit;
e) Informatie over de vraag of de vereiste om deze persoonlijke gegevens mede te delen een reglementaire
basis heeft (meer in het bijzonder voor de diensten van het Waals Gewest) of een contractuele basis of dat
hierdoor een contract gesloten wordt en of de betreffende persoon de persoonlijke gegevens moet
mededelen, net als over de gevolgen van het niet-mededelen van deze gegevens.
Wanneer hij de intentie heeft om de persoonlijke gegevens later te verwerken voor doeleinden andere dan
die waarvoor de persoonlijke gegevens werden verzameld, levert de CLIO TROPHY BELGIUM vooraf aan
de betreffende persoon de informatie over die andere doeleinden en alle andere pertinente informatie zoals
bedoeld in paragraaf b.

Door dit vak aan te kruisen, geven we toelating aan MY RACING en ALPINE RACING en zijn partners voor
de CLIO TROPHY BELGIUM om ons commerciële informatie toe te sturen.

Gedaan te : …………………………………………………….. op : ………………………………………………….

Handtekening van de 1ste Piloot

Handtekening van de copiloot

Handtekening van de deelnemer
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9) BIJLAGE 1
Tabel van de maten voor de overall
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