
VERSENYZŐI NEVEZÉSI LAP 
 

XXV. HŐLÉGBALLON NEMZETI BAJNOKSÁG ÉS 
II. PÉCS FESZTIVÁL KUPA 

Pécs, 2006. szeptember 27. – október 01. 
 

 
Kérjük, töltsd ki és mielőbb küldd vissza, együtt a színes fényképekkel magadról, a ballonodról (min. 600 x 800 

képpont, JPEG formátumban) erre az e-mai címre: pecsifesztivalkupa@ballon.hu. 

A nevezési határidő: 2006. július 30.! 
 

PILÓTA 
1. Vezetéknév:  Keresztnév:  

2. Születési idő:  

3. Levelezési cím:  

4. GSM telefonsz.:  Fax:  

5. E-mail:  

6. Szaksz. eng. sz.:  Érvényes:  

7. FAI versenyengedély száma:  

8. Hőlégballon kapitányként repült órák száma:  
Versenyeztél már hőlégballon VB-n vagy EB-n? (Ha igen, melyik évben?) 9. 
 
Versenyeztél már más külföldi hőlégballon versenyen? (Ha igen, hol és melyik évben?) 10. 
 
Korábbi versenyeken elért eredményeid: 11. 
 
Legérdekesebb ballonos tapasztalataid? 12. 
 
Miért és mikor kezdtél ballonozni? 13. 
 
Egyéb repülős tapasztalataid: 14. 
 

 
BALLON 
15. Neve:  Lajstromszáma:  
16. Típus / méret:  Gyártó:  
17. Légialkalmassági engedély sz. és érvényessége:  
18. Melyik társaság biztosította:  

19. Biztosítás sz.:  Érvényessége:  

 
SZÁLLÁS (A nevezési díj szeptember 27. estétől  október 01. reggelig.) 
20. Érkezés ideje: 2006. szeptember 27. Távozás ideje: 2006. október 01. 

 
21. CSAPATTAGOK NEVE (A nevezési díj két fő csapattagra + a pilótára vonatkozik.) 
1. Nevezési díjban:  
2. Nevezési díjban:  
3. + 20 000 Ft Nincs több csapattagom 

 
A nevezési díj bruttó 48 000 Ft (68 000 Ft, ha plusz egy csapattagot is hozol!) és a letéti díj 30 000 Ft. 
Ezeket 2006. június 30-ig fizesd be erre a bankszámla számra: 

Notheisz Ballon Kft. 11731001-20668965 
 
 

Aláírás: Dátum: 

 
 



 

RÉSZTVEVŐI NYILATKOZAT 
 
 
Elfogadom és betartom a FAI Sportkódexét, a XXV. Hőlégballon Nemzeti Bajnokság és 
II. Pécsi Fesztivál Kupa 2006 előírásait, szabályait és a rendezőség döntéseit. 
 
A XXV. Hőlégballon Nemzeti Bajnokság és II. Pécsi Fesztivál Kupa 2006 versenyre 
történő bejelentkezéssel, mint minden résztvevő, lemondok arról a jogomról, hogy peres 
félként lépjek fel a rendezőséggel, hivatalnokokkal, tisztségviselőkkel, az érintett területek 
tulajdonosaival, képviselőivel, alkalmazottaival szemben, bármilyen veszteség vagy kár 
érjen az említett felek, illetve más résztvevők cselekedetei vagy mulasztása következtében 
a versenyzői tevékenységeim során. 
 
Kijelentem, hogy nem teszek olyat, ami verseny vagy az elkövetkező versenyek 
lebonyolítását, megrendezését veszélyeztetné vagy a verseny céljait illetve, a Szervezők 
érdekeit sértené. Tudomásul veszem, hogy ez a FAI Sportkódexben is rögzített sportszerű 
magatartás része. 
 
Nyilatkozatommal kijelentem, hogy önszántamból veszek részt a XXV. Hőlégballon 
Nemzeti Bajnokság és II. Pécsi Fesztivál Kupa 2006 versenyen. Megértettem és 
elfogadom, hogy a részvétellel nem köteleztem magam semmilyen repülésre, hanem 
repüléseket mindig a saját felkészültségem és megfontolásom alapján hajtom végre. 
Elfogadom, hogy a verseny rendezői, támogatói megteremtik és adják a lehetőséget, hogy 
részt vegyek a rendezvényen, de ez határozottan nem jelenti azt, hogy minden 
ballonrepülés és azzal kapcsolatos tevékenység, ne az én elfogadott és kizárólagos 
kockázatomra, felelőségemre történne. 
 
Megértettem, hogy ez a nyilatkozat nem érint semmilyen olyan érvényes biztosítást, 
amivel rendelkezem. 
 
Elfogadom, hogy magammal viszem az érvényes szakszolgálati engedélyem, a 
biztosításom, legalább versenyszabályzatban meghatározott minimum értékre 
érvényesen, a pilótarepülési naplómat és a ballonommal vagy velem kapcsolatos egyéb 
hivatalos dokumentumokat, amiket a szervezők megkövetelnek. 
 
Lemondok arról a jogomról, hogy a rendezvény ideje alatt készített bármilyen fénykép, 
hang vagy videofelvételért bármilyen ellentételezést kapjak bárkitől. Ilyen felvételeket én 
sem készítek vagy csak a Szervezők hozzájárulásával, eredmények hitelesítése vagy 
későbbi rendezvények népszerűsítése céljából. Elfogadom, hogy a kosárra felrakandó 
rajtszámokon feltüntetett hirdetésekkel a szervezők rendelkeznek. 
 
 
 
Aláírás: ____________________________________ Dátum: ____________________________ 


