
( No. Pendaftaran Peserta :  ...............) 
*Diisi Oleh Panitia Pelaksana 

FORMULIR PENDAFTARAN UNTUK tim 

MOUNTAIN BIKE RALLY TOUR TO BUKIT BATU PALANGKA RAYA 2019 

 

Kategori   : _____________________________________________________* 

Nama Peserta Dalam Tim : 

No Nama Lengkap Jenis Kelamin 

(PRIA/WANITA) 

T T L 

1 

2 

3 

4 

5 

 

 

 

 

 

 

(PRIA/WANITA) 

(PRIA/WANITA) 

(PRIA/WANITA) 

(PRIA/WANITA) 

(PRIA/WANITA) 

 

 

Asal Tim (Komunitas/Instansi/Daerah) : __________________________________________________ 

Nama Leader Tim   : __________________________________________________ 

Nomor HP/WA Leader Tim  : __________________________________________________ 

Pernyataan   : 

Peserta wajib taat terikat dengan aturan-aturan keselamatan dan aturan lomba yang berlaku dan semua 
peraturan lain yang mengatur lomba ini. Peserta yang mengikuti lomba ini bertanggung-jawab atas 
keselamatan diri  sendiri maupun peralatan yang dipergunakannya. Peserta menerima bahwa keputusan 
mengikuti lomba ini adalah seluruhnya menjadi tanggung jawab Peserta untuk memutuskan mengikuti atau 
tidak mengikuti atau meneruskan lomba ini. Panitia Pelaksana, atau setiap petugas yang mewakili organisasi-
organisasi tersebut, atau para sponsor serta perwakilannya tidak bertanggung jawab dalam keadaan apapun 
baik kerusakan atau kerugian material maupun cedera bahkan kematian yang terjadi sebelum, selama atau 
sesudah penyelenggaraan event ini. 

 

 

 

_________________________, _________________________2019 

Leader Tim 

 

 

 

(________________________________) 

Tanda tangan & nama lengkap 

Panitia Pelaksana 

 

 

 

(________________________________) 

Tanda tangan & nama lengkap 

* Kategori : Kelompok Pelajar all genre; Kelompok Umum all genre. 

 



( No. Pendaftaran Peserta :  ...............) 
*Diisi Oleh Panitia Pelaksana 

 

FORMULIR PENDAFTARAN individual 

MOUNTAIN BIKE RALLY TOUR TO BUKIT BATU PALANGKA RAYA 2019 

 

Kategori   : _____________________________________________________* 

Nama Peserta    : _____________________________________________________ 

T T L    : _____________________________________________________ 

Asal Peserta (Komunitas/Instansi/Daerah) : __________________________________________________ 

Nomor HP/WA   : __________________________________________________ 

Pernyataan   : 

Peserta wajib taat terikat dengan aturan-aturan keselamatan dan aturan lomba yang berlaku dan semua 
peraturan lain yang mengatur lomba ini. Peserta yang mengikuti lomba ini bertanggung-jawab atas 
keselamatan diri  sendiri maupun peralatan yang dipergunakannya. Peserta menerima bahwa keputusan 
mengikuti lomba ini adalah seluruhnya menjadi tanggung jawab Peserta untuk memutuskan mengikuti atau 
tidak mengikuti atau meneruskan lomba ini. Panitia Pelaksana, atau setiap petugas yang mewakili organisasi-
organisasi tersebut, atau para sponsor serta perwakilannya tidak bertanggung jawab dalam keadaan apapun 
baik kerusakan atau kerugian material maupun cedera bahkan kematian yang terjadi sebelum, selama atau 
sesudah penyelenggaraan event ini. 

 

 

 

_________________________, _________________________2019 

Peserta 

 

 

 

(________________________________) 

Tanda tangan & nama lengkap 

Panitia Pelaksana 

 

 

 

(________________________________) 

Tanda tangan & nama lengkap 

* Kategori : Kelompok Pelajar all genre; Kelompok Umum all genre. 

 

 


