Népek Tavasza Teljesítménytúra

Népek Tavasza Teljesítménytúra

Egyéni nevezési lap

Egyéni nevezési lap

Választható távok (km):

Nevezési díj (nem kitöltendı!)
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42*

Név:(1) Kérjük olvashatóan kitölteni!

Lakóhely:(1)

Születési év: (1)

(csak a település nevét kérjük!)

Számlázási cím:(1)

10
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42*

Rajtidı:(2)

Lakóhely:(1)

Születési év: (1)

Számlázási cím:(1)

(csak akkor kitöltendı, ha a nevezési díjról számlát kér!)

Kellemes túrázást kíván a B.-A.-Z. Megyei Természetjáró Szövetség!
*A 42 km-es táv csak futva teljesíthetı! (1) Személyes adatainak megadása NEM KÖTELEZİ, de emléklapot csak név ismeretében áll módunkban kiállítani! (2) Rendezık töltik ki!
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