CNR

CIN

Divisão

Classe

Nº

Boletim de Inscrição

\

1º Piloto

Concorrente

Navegador (2º Piloto)

Nome:
Endereço:
Contribuinte:
E-mail:
Código Postal:
Localidade:
Nacionalidade:
Telefone:
Telemóvel:
Fax:
Licença Desportiva:
Emitida por:
Validade:
Carta de Condução:
Emitida por:
Validade:
Pretendemos Assistência em lugar contíguo com a
seguinte equipa/Concorrente

Características do Veiculo
Marca
Modelo
Ano Construção
Grupo e Classe
Homologação nº
Pais de Matricula
Equipa Assistência

Matricula
Cilindrada
Chassis nº
Motor nº
Cor Predominante
Passaporte Técnico nº
Contato

Informações
Este boletim deverá ser entregue ao secretariado da prova antes das 18:00 de Segunda-feira dia 5 de Março de de 2018 e de acordo com os Art. 9.3 e
9.3.1 das PGAK.
Junto (amos) a importância descrita abaixo, para pagamento da taxa de inscrição no Rali de Gondomar, a qual inclui o prémio de Seguro de
responsabilidade civil (danos materiais e corporais causados a terceiros), nos termos do Art.º 17º das PGAK.
Declaro (amos) estar absolutamente ao facto dos riscos e perigos incursos em provas deste género, pelos quais assumo (imos) inteira responsabilidade e
renuncio (amos) a pedir qualquer posterior responsabilidade à Organização.
Mais declaro (amos) que conheço (cemos) os regulamentos da FIA e da FPAK, os quais me (nos) comprometo (emos) a observar e cumprir em todas as
suas prescrições.
As transferências bancarias ou depósitos na nossa conta, só serão dadas como aceites efectuadas até às 18:00 horas de dia 05 Março de 2018
Muito Importante – Todos os comprovativos enviados de transferência bancaria terão de vir identificados com o nome da equipa ou nome do piloto.
Garanto (imos) pela minha (nossa) honra que todas as declarações que neste documento presto (amos) são rigorosamente exactas.

O Concorrente
_______________________
IBAN PT50 0045 1442 4020 5283 5311 4
(CAIXA DE CRÉDITO AGRICOLA)

O Condutor
_______________________

O Navegador
_______________________

Chq / Num ____________ s/______________ no valor ____________

INSCRIÇÃO: Campeonato Norte Ralis - Até dia 26 de Fev. 2018 - 375.00€, após dia 26 de Fev. 2018 – 500€
(inclui inscrição + Seguro + Iva)
Rua Pe. Andrade e Silva, 660 4420-243 Gondomar – Tel. 220925629 – 967014263 E-mail geral@gas.com.pt

