форма 2_2020

ІНСТРУКЦІЯ ПО ЗАПОВНЕННЮ ЗАЯВИ i
для отримання свідоцтва організатора змагання
(Заява про приєднання до умов Договору про співпрацю при проведенні офіційного
спортивного змагання з автомобільного спорту)
1.

п. «Заявник»: вказується повна назва одної особи, яка подає Заяву про приєднання до
Договору, її код ЄДРПОУ/ РНОКПП (ІПН) (підлягає перевірці за відкритим ЄДР).

2.

п. «підпис, П.І.П., посада керівника (уповноваженої особи) Заявника»: заяву підписує
особа, якій згідно даних ЄДР надано право підписувати документи від імені Заявника. У
випадку підписання іншою особою, необхідно подання відповідного доручення.

3.

Інформація у Заяву про приєднання вноситься згідно з поданою Заявою на організацію
офіційного спортивного змагання з автомобільного спорту .

4.

Заява про приєднання зі всіма додатками повинна потрапити у Виконавчу дирекцію FAU
не пізніше, ніж за місяць до початку змагання.

5.

При поданні пропозиції на проведення етапу багатоетапного змагання необхідно додати
позитивне рішення Промоутера багатоетапного змагання (при наявності) або
відповідного дисциплінарного комітету.

6.

При поданні пропозиції на проведення міжнародного змагання додатково подається
гарантійний документ про сплату внеску у FІА з дотриманням додаткових вимог
Мінмолодьспорту.

7.

Заява, яка не відповідає вказаним вимогам, повертається заявнику для доопрацювання.

i

Заявник беззастережно погоджується, що:

- не може запропонувати свої умови цього Договору у відповідності до ст.634 Цивільного
Кодексу України. У випадку незгоди зі змістом та формою Договору чи окремих його
положень, Заявник вправі відмовитися від його укладення.
Заява заповнюється у 2 (двох) оригінальних примірниках українською мовою,
друкованими літерами, що мають однакову юридичну силу.
Якщо у FAU немає зауважень до чіткості заповнення та повноти інформації, наданої
Заявником, Заява приймається FAU для подальшого виконання умов (зобов’язань FAU),
зазначених у Договорі, а другий примірник Заяви зберігається у Заявника.
Заявник, який діє на законних підставах, підписавши Заяву, укладає з FAU Договір,
розміщений на офіційному Веб-сайті FAU - www.fau.ua, шляхом приєднання до всіх його умов
в цілому.
З моменту підписання Заявником Заяви та прийняття її FAU, Заявник та FAU набувають
прав та обов’язків, визначених Договором, та несуть відповідальність за їх невиконання
та/або неналежне виконання.
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