
AUDAX CLUB PARISIEN
INDIVIDUA ALIĜILO poŝta al la16a PARIS-BREST-PARIS-Ekskursanto 

organizita de la 20a ĝis la 24a de aŭgusto 2007

ATENTU: Ĉiu aliĝilo ne konforma, ne kompleta aŭ alvenanta post la limdato ne estos konsiderata.
Konsekvence, PLEJ ATENTE LEGU la informojn troviĝantajn en la aldono al tiu aliĝilo.

IDENTECO de la PARTOPRENANTO (skribu MAJUSKLE)
Familinomo: .......................................................... Persona nomo: .......................................................... Nacieco: ......................................

Naskiĝdato:  .  .  / .  .  / 19 .  .               Sekso:  V           I                               Retadreso: ..................................................................
                            t   t     m m            j   j

Adreso: Nro: ...............  Strato: ................................................................................................................   Telefono: .........................................
              Poŝtkodo: .......................   Urbo: ........................................................................   Lando: ...................................................... 

FEDERACIO
Nomo: FFCT UFOLEP FSGT EKSTERLANDA

Licencnumero: .................................... .................................... .................................... ....................................
Devige kunsendi ���� Frontan / dorsan fotokopion de la licenco Priasekuran ateston

KLUBAJ  REFERENCOJ
 Lando: ...............................................        Departemento de la klubo (Franca):                                   Kluba ACP-kodo:

Kluba nomo: ............................................................................................................................................................  (Kompleta - Sen mallongigoj)

TIPO de MAŜINO UZATA
Klasikaj maŝinoj Aliaj maŝinoj

       - Biciklo       - Montbiciklo        - Tandemo (*)       - Triseĝa ciklo (*)        - Triciklo        - Speciala biciklo
(*)  ĉiu partoprenanto sur tandemo aŭ triseĝa ciklo plenigu aliĝilon, sendendan en la sama koverto 

Starto 1 (Maks. 80 horojn) Starto 2 (Maks. 90 horojn) Starto 3 (Maks. 84 horojn)

        - La 20an je 20h00 � (mont)bicikloj (*)
        - La 20an je 21h00 � aliaj maŝinoj  (*)         - La 21an je 04h45 � aliaj maŝinoj (**)

        - La 20an je 21h30 � (mont)bicikloj  (**)         - La 21an je 05h00 � (mont)bicikloj  (**)

  (*)  - kontrolejaj malfermoj liberaj
  (*)  -  kontrolejaj malfermoj liberaj
 (**) -  kontrolejaj malfermoj respektendaj

 (**) -  kontrolejaj malfermoj respektendaj

HELPVETURILO
   Ĉu vi havos helpveturilon en la kontrolejoj: Se tiu veturilo estas je dispono de grupo:

                  JES                             NE Nomo de la partoprenanto respondeca pri tiu grupo: ..............................................................

VALIDIGAJ NUMEROJ de la BREVETOJ RAJDEKSKURSANTOJ MONDAJ REALIGITAJ en 2007

200 :                                                   300 :                                                   400 :                                                   600 :   
Se vi ne konas la N-ron de via 600 kiam vi plenigas ĉi-tiun aliĝilon, indiku ĉi-sube la daton kaj la nomon de la klubo organizinta tiun breveton

Dato: ......./......./ 2007  (tt/mm/jjjj) -  Organizinta klubo: .................................................................................     Kvanto da antaŭaj aliĝoj al PBP Ekskursanto: ........

PAGO de la ALIĜO kaj de la MENDITAJ KROMSERVOJ  (por ĉiu partoprenanto individue)
(La rezervo kaj pago de la kromservoj realiĝu okaze de la aliĝo - neniu kromservo haveblos surloke)

ALI ĜO (Deviga)                        Partoprenanto loĝanta:
Inkluzivas la DVD-on pri PBP 2007 en Francio (FFCT-licenco) 93 €  ______ __________

Pago ekskluzive en eŭroj en Francio  (alia licenco) 96 €  ______ __________

en Eŭropo 103 €  ______ __________

   aliaj kontinentoj 108 €  ______ __________
KROMSERVOJ (Ne devigaj)
Manĝo Rajtigita al la akompanantoj MANĜO lundon la 20an      Mendo de la manĝo 12 € x  _____ __________
Vidi en la aldono la kondiĉojn pri nuligo NULIGO  fare de la partoprenanto - Kontrakto de asekuro 3 €   ______ __________

Plia DVD de la 16a PARIZO-BRESTO-PARIZO 2007 10 € x  _____ __________
Vidi en la aldono la priĉemizajn mezurojn BICIKLA ĈEMIZO PBP 2007 Mendo de la ĉemizo 30 € x  _____ __________

Kvanto                  Via brustronda mezuro:
   83/89      89/94      94/99     99/101  101/105 

105/109    109/113 113/117  117/121 121/125

ATENTU: Se la kunsendita ĉeko aŭ ĝiro ne pageblas en eŭroj el banko troviĝanta en Francio: + 20 €              __________

Sumo pagenda ==>                         €

  Por rezervi parklokon de lundo la 20a ĝis vendredo la 24a de aŭgusto  LONGDAŬRA PARKLOKO SENPAGA  – Ĉu vi rezervas parklokon?       JES                 NE

Rendevuhoro por la prikontrolo de via maŝino kaj la akiro de viaj dokumentoj la 19an de aŭgusto 2007 inter 08h30 kaj 19h00
   Via elekto post ĉiu 15a minuto estas: .......................................          Elekto de la organizanto (Rezervita al A.C.P): ...............................

Tiu horo laŭeble respektendas je + / - 30 mn. Francilianoj estas petataj elekti horon inter 08h30 kaj 12h00.

Mi legis la regularon de P.B.P. 2007 kaj SENREZERVE akceptas ĝin

Loko: ............................................................... Dato: .......................................          Subskribo:

Antaŭ fermi vian koverton, zorge prikontrolu, ke vi nenion forgesis

Rezervita al A.C.PRezervita al A.C.P.

FRAM ŜILDODosiernumero



ALDONO al la ALI ĜILO

Averto: Tiu aliĝilo estu komplete kaj legeble plenigita. La elekto de la starto estas definitiva kaj ne estos ŝanĝebla post registrigo.
Informoj en la TTT-ejo: www.paris-brest-paris.org

Helpveturilo  (Ne streku la ĉelon Longdaŭra Parkado por tiu veturilo):
Vi nepre registrigu vian helpveturilon eĉ okaze de helpo en nur iuj kontrolejoj.
La numerigita glumarko atribuita al la aŭto rajtigos ties stiranton eniri en la kontrolejojn.
Se la stiranto ne ĉeestos en SAINT-QUENTIN-EN-YVELINES dimanĉon la 19an de aŭgusto, la tagon por akiri la dokumentojn, ni sendos lian glumarkon al la
kontrolejo indikita de la partoprenanto.
Se pluraj  partoprenantoj  utiligas la  saman aŭton, indiku  sur  ĉiu aliĝilo la  nomon de la  partoprenanto respondeca pri  la grupo de biciklistoj.  La  necesaj
dokumentoj estos senditaj al li, kune kun lia dosiero.

Helpveturiloj estas MALPERMESITAJ sur la itinero de l a partoprenantoj.

Nutri ĝo: 
Loko: Restoracio EUREST  "RIE LES QUADRANTS  "  -  Guyancourt (ĉirkaŭ 1 km for de la startejo). Elektebla menuo je 12 € inkluzive de trinkaĵo.
Eblos manĝi lunde la 20an de aŭgusto: de 16 h 30 ĝis 18 h 30 koncerne la partoprenantojn je la Starto 1.

de 18 h 30  ĝis  21 h 00  koncerne la partoprenantojn je la Starto 2.

Ankaŭ la akompanantoj rajtas manĝi, sed kun prioritato al la partoprenantoj.

Rezervo deviga je la aliĝmomento. Neniu manĝkupono poste haveblos.

Nuligasekuro pri la aliĝo al PBP fare de la partoprenanto:
Tiu asekuro kovras la kostojn de nuligo de sia aliĝo fare de la partoprenanto konsekvence al grava malsano, akcidento, gavedo, detruo pro incendio / akcidento aŭ
natura katastrofo, priŝtelo en privata profesiejo, priekonomia maldungo, modifo aŭ nuligo de ferioj, laŭ la kondiĉoj de la kontrakto n°114.248.500 konsultebla en la
TTT-ejo kaj transdonotaj de AUDAX CLUB PARISIEN post ricevo de la alpreno de la garantio okaze de la aliĝo al PARIZO-BRESTO-PARIZO 2007.

Bicikla ĉemizo:

Por akiri la biciklan ĉemizon pri PARIZO-BRESTO-PARIZO Ekskursanto 2007, estas devige mendi ĝin okaze de via aliĝo.
Neniu PBP-ĉemizo mendeblos poste.

Kreado de la ĉemizo: Véronique Béné

Reproduktado, eĉ parte, malpermesita. Posedaĵo de Italvet kaj A.C.P.

Grave:

Cele ne restarigi la problemon pri tro malgrandaj ĉemizoj, kiel okazis dum
PBP 2003, la havigita ĉemizo dependos de ambaŭ:
- la de vi indikita brustrondo (por mezuri ĝin, vidu ĉi-sube 1 aŭ 2).
- la italecaj mezuroj indikitaj de nia provizanto.

1- vi mezuru horizontale
        je la mampintoj.

2- vi mezuru horizontale
         je la plej dika loko.

PARKADO (Priatentu la parkadon de aŭtoj sur la publika strataro):
1000 parklokoj dimanĉe disponeblos laŭ la instrukcio de la organizantoj.

Dum la PBP-daŭro, ni disponos 800 prigardatajn kaj senpagajn parklokojn en la komerca centro por la aŭtoj de la partoprenantoj dezirantaj lasi sian veturilon en
SAINT-QUENTIN-EN-YVELINES.

Tiu longdaŭra parkloko estas rezervenda je la aliĝmomento.

Se pluraj partoprenantoj uzos la saman aŭton por veni al SAINT-QUENTIN-EN-YVELINES, nur la aŭto-posedanto streku la ĉelon "Longdaŭra Parkloko" sur la
aliĝilo se lia veturilo eventuale restos surloke dum la evento.
La parkloka alteco maksimumas je 1,90m, kio ne ebligas enirigi (loĝ)kamioneton.

Loĝado (Rezervo individue farenda de la partoprenantoj):
Informoj haveblas ĉe la turismoficejo de Saint-Quentin-en-Yvelines, Centre commercial (komerca centro) Espace Saint Quentin, 3 place Robert Schuman,
78180 Montigny le Bretonneux,  tel: 0 820 078 078, kaj en la TTT-ejo: www.parisbrestparis.tv 
Eblas kampadi: Base de Loisirs de SAINT-QUENTIN-EN-YVELINES – Tel: 01 30 58 56 20

kaj en RAMBOUILLET kaj en VERSAILLES pere de la TTT-ejo: www.huttopia.com

Kunsendendaj dokumentoj kun via aliĝilo:

Ne agrafu, uzu netruigan paperpinĉilon por arigi viajn dokumentojn

1 Medicina atesto malnova je malpli ol tri monatoj .

2 Fotokopio fronta-dorsa de via licenco koncerne la francojn aŭ de la asekura atesto koncerne la eksterlandanoj.

3 Privizaĝa foto freŝdata je la formato 3,5 cm x 2,5 cm. Ne gluu ĝin sed indiku sur ĝia dorso viajn familian kaj personan nomojn.

4 3 memgluaj etikedoj je 80 x 40 mm minimume, indikantaj la nomon kaj adreson de la partoprenanto por resendo de la aliĝdosiero.

5 Ĉeko aŭ ĝiro-atesto en eŭroj je sumo egala al la aliĝkosto plus la dezirataj kromservoj.

Perreta aliĝo: 

Eblas aliĝi pere de nia TTT-ejo: http://www.paris-brest-paris.org, kie troveblas instrukcio por rekte sekvi sian dosieron.
Resende, la partoprenanto tuje ricevas sian dosiernumeron kune kun ricevatesto kaj la listo de la dokumentoj poŝte sendendaj.

Rabato je 3 eŭroj estas konsentita al la partoprenanto se estos perreta resendo de la dokumentoj.

Photo
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