PROGRAMA: ______________________________________PERIODO DE ___/___/____ A ___/___/____
VEÍCULO Moto4
Mota
Marca: _______________ Modelo: _______________ Matricula: ___________ Ano: _______
PARTICIPANTE RESPONSÁVEL
Piloto
Acompanhante
Apelido: _______________________________________________________________________________
Nome(s) Próprio(s): ______________________________________________________________________
Endereço: ______________________________________________________________________________
Código Postal: ______-____ Localidade: ______________________________ País: __________________
E-mail: ____________________________________ TM: __________ Tel.: __________ Fax: __________
Nascido em:___/___/_____ Local de Nascimento:______________________________________________
Nacionalidade: ____________________________
Sexo: M
F
BI Nº: _____________ Data de emissão: ___/___/_____ Autoridade: _______________________________
M
L
XL
XXL
Válido até: ___/___/_____
Medida T-Shirt: S
PARTICIPANTE 2
Piloto
Acompanhante
Apelido: _______________________________________________________________________________
Nome(s) Próprio(s): ______________________________________________________________________
Código Postal: ______-____ Localidade: ______________________________ País: __________________
E-mail: ____________________________________ TM: __________ Tel.: __________ Fax: __________
Nascido em:___/___/_____ Local de Nascimento:______________________________________________
Nacionalidade: ____________________________
Sexo: M
F
BI Nº: _____________ Data de emissão: ___/___/_____ Autoridade: _______________________________
Válido até: ___/___/_____
Medida T-Shirt: S
M
L
XL
XXL
REGRAS DE PARTICIPAÇÃO (não dispensa a leitura atenta das Condições de Participação)
Para participar deverá aceitar as Condições de Participação e as seguintes regras:
1. Deverá encontrar-se em bom estado físico, psicológico e de saúde, em geral, compatível com a actividade
2. Assegurar que os veículos estão em perfeito estado de mecânico e são adequados à natureza do programa
3. Compreender e aceitar que esta actividade não é uma prova desportiva e que esta actividade visa
exclusivamente o passeio turístico, a prática do todo-o-terreno, a observação da natureza e o convívio
4. Ler, preencher e assinar adequadamente a Ficha de Inscrição
5. Colocar e manter ao longo da actividade os autocolantes e identificadores que sejam distribuídos
6. Participar no “briefing” inicial e seguir escrupulosamente as orientações que lhe sejam fornecidas
7. Seguir escrupulosamente as instruções dos Guias e Organizadores
8. Respeitar as regras de trânsito quer em estrada quer em pista
9. Conduzir com precaução e respeito pelos outros condutores e demais participantes
10. Conduzir sempre devidamente equipado com capacete, luvas, protecções, etc.
11. Não ultrapassar em caso algum o Veículo de Abertura
12. Circular sempre pelos caminhos conforme lhe seja indicado
13. Não destruir a vegetação, nem perturbar nem os animais nem as populações visitadas desnecessariamente
14. Procurar ter um comportamento sustentável e socialmente responsável
15. Fechar sempre correctamente as vedações que abrir
16. Ter uma atitude de simpatia e respeito para com os demais participantes e para com as populações
17. Estar sempre pronto para auxiliar os demais participantes
18. Colaborar cuidadosamente nas tarefas que lhe caibam no âmbito do Método de Circulação seleccionado
19. Autorizar que sejam tiradas fotografias em que apareça para fins de promoção e divulgação de programas
20. Aceitar que o não cumprimento das regras e dos requisitos do programa podem levar à sua exclusão
TERMO DE RESPONSABILIDADE
Eu, abaixo assinado (nome completo),___________________________________________________, agindo
em meu nome e dos acompanhantes acima inscritos, declaro que tomei conhecimento e aceito as Condições de
Participação e a programação prevista, bem como o seu preço e modalidade de pagamento, e por querer
voluntariamente participar nestas condições, solicito a minha inscrição neste Programa.
Referência do vendedor:
Assinatura do vendedor:

Lido e aprovado em:
___/___/_____
Assinatura do Responsável:

Tomei conhecimento.
Assinatura dos restantes participantes:

ALOJAMENTO
Número de quartos:
Single
Duplo (com 2 camas)
Casal (cama casal)
Triplo
Nota:____________________
Desejo dividir o quarto com
outros participantes
Como tomou conhecimento
deste programa?
Revista ______________
Site na net____________
Stand________________
Referência de um amigo
Já conhecia
PAGAMENTO

Participantes
_____x_____€ =
Acompanhantes
_____x_____€ =
Sub.Total
Programa
Alojamento
_____x_____€ =
Alojamento
_____x_____€ =
Alojamento
_____x_____€ =
Sub.Total
Alojamento

_____€

TOTAL
a pagar

_____€

_____€
_____€
_____€
_____€
_____€
_____€

Nota: A este valor acresce
IVA à taxa legal em vigor.

