RIA CLASSICS
28 de MAIO de 2016

Boletim de Inscrição

Regularidade Histórica

Este boletim corresponde ao pedido de inscrição no Ria Classics, Rali de Regularidade FIVA, que terá lugar no dia 28 de Maio
de 2016 e que é aberto a viaturas fabricadas até 31 de Dezembro de 1985. O pedido de inscrição somente será considerado
quando acompanhado pela taxa inicial (€70) ou comprovativo desse pagamento. Esse montante será integralmente devolvido
no caso de não aceitação da inscrição ou da não realização da prova.

PREENCHER, SFF, EM MAIÚSCULAS
condutor

Nome
Endereço
Código Postal					Localidade
Telefone					Telemóvel
Mail
Carta de Condução nº				Emitida por			Validade
Navegador

Nome
Endereço
Código Postal					Localidade
Telefone					Telemóvel
Mail
Veículo

Marca
Modelo
Cilindrada
Ano de início da série
Matrícula
Declaramos conhecer os regulamentos do Código Desportivo Internacional e seus anexos, assim como os Regulamentos Nacionais (FPAK), com os quais concordará o Regulamento Particular da Prova, os quais nos comprometemos a observar e a
cumprir em todas as suas prescrições, garantindo por nossa honra e responsabilidade implícita que todas as declarações que
neste documento prestamos são rigorosamente exactas e verdadeiras.
											, de de 2016
O Condutor
O Navegador
A totalidade da taxa de inscrição destina-se a pagar integralmente a participação no Rali e respectivo seguro de prova. Cada
equipa (duas pessoas) terá direito à documentação da prova, placas identificativas, números de porta, seguro de prova e duas
placas de presença. Terá, ainda, direito a quatro refeições e alojamento em quarto duplo no Montebelo Vista Alegre Ílhavo
Hotel (*****), na noite de 28 para 29 de Maio.
Pagamento por transferência bancária para a conta da Vintage Celebration junto do Banco BIC:
IBAN: PT50 0079 0000 6451 6354102 26
BIC/SWIFT: BPNPPTPL
ou por cheque, em nome de Vintage Celebration, enviado para a seguinte morada:
Rua do Outeiro, nº 2, Sala 1
4050-452 Porto
Portugal
Para qualquer esclarecimento envie-nos um email para: vintagecelebration@gmail.com

