
Morada

Código Postal -
Licença FPAK * Emissão - - Validade - -
NIF *  Não é obrigatório para a participação no rali (útil. dado o seguro associado á licença)

Carta de Condução Contactos
N.º Telefone Telemóvel

Emitida por Email

Morada

Código Postal -
Licença FPAK * Emissão - - Validade - -
NIF *  Não é obrigatório para a participação no rali (útil. dado o seguro associado á licença)

Carta de Condução Contactos
N.º Telefone Telemóvel

Emitida por Email

Modelo Cilindrada c.c. Ano

Matricula - - IPO  válida até - -
Seguro
Companhia Apólice  n.º

Válido até - -

_____________________, ______de___________________de  2019

Valor da Inscrição  (inclui almoço, jantar e seguro):
a)  210,00 € (encerramento das inscrições a 20/05/2019);
b)  Inscrições recebidas até  6/05/2019  190,00 €
c)  Sócios  CPAA  190,00 €

Efectuar transferência bancária para a Conta do CPAA :
Banco Millennium BCP  : IBAN 0033 0000 00047957674 05    
Enviar ficha de inscrição e cópia do comprovativo para  eventos@cpaa.pt em - -

Número Cat.
Troféu     
1300

a preencher pela 
organização

a preencher pela                                                                                                                                                                                                                         
organização

a preencher                                                                
pela organização

TEAM

Condutor

 Nº

Navegador

 Nº

Veículo Marca

+     CPAA - Delegação de Lisboa: Alameda Calouste Gulbenkian, 7                2770-023   PAÇO DE ARCOS
214 410 633                          7   lisboa@cpaa.pt

  III  RALI HISTÓRICO VALE DO TEJO

25  de  Maio  de  2019

Ficha  de  Inscrição

Declaro(amos) estar absolutamente consciente(s) dos riscos e perigos incursos em provas deste género, pelos quais assumo(imos) inteira e total 
responsabilidade e renuncio(amos) a pedir qualquer posterior responsabilidade à Organização.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
Mais declara(mos) que conheço(emos) os regulamentos da FIA, da FPAK e da presente prova, os quais me(nos) comprometo(emos) a observar e 
cumprir em todas as suas prescrições.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
Garanto(imos) pela minha(nossa) honra que todas as declarações que neste documento presto(amos) são rigorosamente exactas.
Este rali atribui todos os números, incluindo o nº 13. Para efeito de atribuição: numa escala de 0 a 3 (em que 3="gostava 
muito de ter o nº 13" e 0="nunca") classifique a sua disponibilidade para o efeito.

O Condutor O Navegador

Recebido  por


