INCHECKNING
OM DU ÄR FÖRANMÄLD
1. Ansvarsfriskrivelse och förarmötespapper måste först signeras (digitalt eller i pappersform).
Dessa papper plus den frivilliga föranmälan för SMA Engångslicens hittar du i pappersform vid kölapparna
och bredvid kassan / incheckningen. Du ska även ha fått dessa i digital form skickade till den email som du
angav när du anmälde dig på hemsidan.
a. Om du inte har signerat ansvarsfriskrivelse etc. digitalt, måste du ha signerade papper med dig när
du går till kassan / incheckningen.
b. Om du vill köpa till en SMA Engångslicens (200 kr) måste du i förväg ha signerat ”Föranmälan för
SMA Engångslicens” digitalt eller på papper.
2. Ta en kölapp med nummer och vänta på din tur inomhus eller utomhus.
3. Gå fram till kassan / incheckningen snarast möjligt när ditt nummer visas på displayen. (Var beredd att gå
fram direkt redan när två nummer före ditt visas på displayen. Missar du din tur så får du ta en ny kölapp.)
Om du inte har förbetalat kan du betala på plats i kassan med kort eller kontanter.
4. Efter att du har checkat in – vänta på att vi håller en förkortad muntlig version av förarmötet vid kassan /
incheckningen. Väldigt viktigt att du ÄVEN har tagit del av HELA förarmötet i textform eller via den video som
har skickats ut via email till alla som har anmält sig i förväg. Förarmötet (både text och video) kan även
laddas ner från vår hemsida: www.grc.as
5. I coronatider kommer vi att dela upp det förkortade muntliga förarmötet i två grupper:
Alla som ska köra i röd grupp har förarmöte kl. 08.50.
Alla som ska köra i gul grupp har förarmöte kl. 09.10.
(Röd grupp börjar köra kl. 09.00. Gul grupp börjar köra kl. 09.30.)
Förarmöte för alla eftermiddagsgäster kl. 12.15.
OM DU INTE ÄR FÖRANMÄLD
• Antingen anmäler du dig digitalt:
o Fyll i anmälningsformuläret för det aktuella eventet via hemsidan: www.autolife.se/grc/events
(klicka sedan på aktuellt event och därefter på ”Anmälan till detta event gör du på denna länk!”.)
o Vänta därefter på att du får ett dokument (ansvarsfriskrivelse) till din email som du ska signera
digitalt (på dator eller mobiltelefon). OBS! att det kan vara viss väntetid innan du får detta dokument
eftersom utskicket hanteras manuellt.
o Om du vill köpa till en SMA Engångslicens (200 kr) måste du även signera dokumentet ”Föranmälan
för SMA Engångslicens” (som skickas digitalt tillsammans med ansvarsfriskrivelsen).
o När du har signerat det digitala dokumentet tar du en kölapp och fortsätter enligt punkt 2 ovan.
• Eller anmäler du dig i pappersform:
o Fyll i och signera ansvarsfriskrivelsen. Du hittar detta papper vid kölapparna och bredvid kassan /
incheckningen.
o Om du vill köpa till en SMA Engångslicens (200 kr) måste du även fylla i papperet ”Föranmälan för
SMA Engångslicens”.
o När du har fyllt i papperen tar du en kölapp och fortsätter enligt punkt 2 ovan.

