
                                 

Race No. 

 

On Board Camera Assembly 
Τοποθέτηση Κάμερας εντός οχήματος 

 
 

TO BE SUBMITTED TO SCRUTINEERS IN ORIGINAL COPY 
Κατατίθεται Πρωτότυπο στους Τεχνικούς Εφόρους 

 

The Undersigned Competitor 
Ο κάτωθι υπογεγραμμένος αγωνιζόμενος 

 

Name and Surname 
Όνομα και Επίθετο 

 

Full Address 
Πλήρεις διεύθυνση 

 

Mobile Phone Number 
Αριθμός κινητού τηλεφώνου 

 

Footages of on-board camera will be used for: 
Το υλικό από τη κάμερα θα χρησιμοποιηθεί για: 

Private Use 
Προσωπική Χρήση 

Commercial Use 
Εμπορική Χρήση 

Other Use 
Άλλη χρήση 

 

 

Requests 
Αιτείται 

 
Να του επιτραπεί η χρήση κάμερας εντός του οχήματος 
κατά τη διάρκεια του 10ου RALLY GREECE OFFROAD και 
μετά από τη πιστοποίηση του τρόπου  τοποθέτησης 
από τους Τεχνικούς Εφόρους και  

δηλώνει 
ότι δεν θα αλλάξει το σημείο τοποθέτησης, τη 
κατασκευή στήριξης και τη στερέωση της σε όλη τη 
διάρκεια του αγώνα. Επιπρόσθετα, δηλώνεται ότι σε 
περίπτωση αποτυχίας συμμόρφωσης με τη παραπάνω 
δέσμευση, ο κάτωθι υπογεγραμμένος αγωνιζόμενος 
αποκλείει από οποιαδήποτε ευθύνη τους Οργανωτές, 
τα Μέλη του Αγώνα, την ΟΜΑΕ και τη FIA. Ο κάτωθι 
υπογεγραμμένος αποδέχεται ότι στελέχη της FIA ή/και 
του Οργανωτή ή/και μπορούν να ανασύρουν το υλικό 
σε οποιαδήποτε στιγμή. Το υλικό μπορεί να 
χρησιμοποιηθεί από στελέχη της FIA ή/και του 
Οργανωτή. 

To be authorized to use on-board camera during 
10th RALLY GREECE OFFROAD and after the 
verification of assembly by the Scrutineers and 

declares 
not to modify the position, the support structure 
and the fixing of the on-board camera during the 
entire race. 
Furthermore, it is declared that in case of failure to 
comply with the above mention commitment, the 
undersigned competitor exempts Organizers, Race 
Officials, Greek ASN-OMAE and FIA from any 
liability may occur. 
The undersigned accepts that FIA and/or Organizer 
officials may recover the footage at any time.  
The footage may be used by the FIA and/or 
Organizer officials. 

 
Place                                                                             Date                                                             Competitors’ Signature 
Τόπος      Ημερομηνία               Υπογραφή Αγωνιζόμενου 
 
 
_____________________________                     ____________________                          _______________________ 
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