www.quadexplorer.com

QuadExplorer
A Natureza Mais Perto

Ponto de Encontro

Rua dos Narcisos, 12 (lote17)
Carrasqueira, 2970-241 Sesimbra
Fax: 210 821 838
TM: 913 086 960
inscreve@quadexplorer.com

Sábado, 18 Novembro 2006 8:30
Extremo sul da avenida principal /
Jardim de ENTRADAS (Beja-C.Verde)
(N37º 46.280 W8º 00.971)

ROTA DO DAKAR
Entradas - 1ªEspecial - Entradas
Ficha de Inscrição
Nome:
Morada:
Localidade:
BI nº:

-

-

Cod.Postal:
Arquivo:

E-Mail:
TM:
Tel:
Fax:

Data Emissão:
Receber
Info
Actividades

/

Dados do Veículo
Marca:
Modelo:
Matrícula:

/

-

Nº de acompanhantes:
Nome:
BI nº:

-

Arquivo:

Data Emissão:

/

/

Nome:
BI nº:

-

Arquivo:

Data Emissão:

/

/

Nome:
BI nº:

-

Arquivo:

Data Emissão:

/

/

Para participar nesta actividade é obrigatória a aceitação das seguintes regras:

Compreender e aceitar que esta actividade não é uma prova desportiva e que esta actividade visa
exclusivamente o passeio, a prática do todo-o-terreno, a observação da natureza e o convívio
Preencher adequadamente a Ficha de Inscrição
Colocar e manter ao longo da actividade os autocolantes e identificadores que sejam distribuidos
Participar no “briefing” inicial e seguir escrupulosamente as orientações
Seguir escrupulosamente as instruções dos Guias
Respeitar as regras de trânsito quer em estrada quer em pista quando aplicáveis
Conduzir com precaução e respeito pelos outros condutores e demais participantes
Conduzir sempre devidamente equipado com capacete, luvas, protecções, etc.
Não ultrapassar em caso algum o Veículo de Abertura
Circular sempre pelos caminhos conforme lhe seja indicado
Não destruir a vegetação, nem perturbar nem os animais nem as populações visitadas desnecessáriamente
Não tirar se não fotografias
Procurar ter um comportamento sustentável e socialmente responsável
Fechar sempre correctamente as vedações que abrir
Ter uma atitude de simpatia e respeito para com os demais participantes
Estar sempre pronto para auxiliar os demais participantes
Colaborar cuidadosamente nas tarefas que lhe caibam no âmbito do Método de Circulação seleccionado
Aceito participar nesta actividade conforme as regras estabelecidas

Assinatura conforme BI

Organização

D R I F T Alvará 65/2006 D.G.Turismo
A D V E N T U R E

Como tomou conhecimento da actividade:
Revista
Site na internet
Stand
Referência de um amigo
Já conhecia

