
                 
 

 

    BOLETIM DE INSCRIÇÃO      

 
 

NOME DO TEAM 

  

 

PILOTO 
NOME COMPLETO 

 

TELEMÓVEL para contacto 

durante a prova: 

MORADA COMPLETA 

 

CÓDIGO POSTAL Email: 

CARTA CONDUÇÃO Nº EMITIDA POR Em          /        / 

 

NAVEGADOR 
NOME COMPLETO 

 

TELEMÓVEL para contacto 

durante a prova: 

MORADA COMPLETA 

 

CÓDIGO POSTAL Email: 

CARTA CONDUÇÃO Nº EMITIDA POR Em          /        / 

 

AUTOMÓVEL 
MARCA MODELO CILINDRADA ANO DE FABRICO MATRÍCULA 

     

 

Declaramos estar absolutamente conscientes dos riscos e perigos incursos em provas deste género, pelos quais assumimos inteira e total 
responsabilidade e renunciamos a pedir qualquer posterior responsabilidade à Organização da Prova. Mais, declaramos que conhecemos 
os regulamentos da FPAK e da presente Prova e comprometemo-nos a observar e a cumprir todas as suas prescrições. Garantimos pela 
nossa honra que todas as declarações que neste documento prestamos são rigorosamente exactas. 

 
                         ______________________________, ____ de _________________ de 2016 
 
 
             ________________________________                    ___________________________________ 
                                    O PILOTO                                                                O NAVEGADOR 

 
A inscrição, totalmente preenchida e assinada, deve ser enviada para o Secretariado da Prova, de forma a ser 
recebida desde o dia 25 de Novembro a partir das 15 horas, até às 21 horas do dia 10 de Dezembro de 2016, 
acompanhado do respetivo valor de inscrição (150 € c/ seguro incluído - 130€ inscrições até 4dez16), em 
numerário, cheque ou comprovativo de transferência bancária (IBAN PT50.0010.0000.42713710001.72). 
Deverá ainda ser acompanhada de fotocópia do Livrete, Seguro e Certificado de IPO do automóvel. 
 

Por carta / pessoalmente Na sede, em horário expediente Por email 

Clube de Automóveis Antigos da Figueira da Foz 
Rua Rancho das Cantarinhas, Lt 4-GR, Fracção A  
3080-250 BUARCOS 

Junto ao Pingo Doce 
de BUARCOS 

Caaff1@gmail.com 

Em caso de dúvida é favor contactar pelos nºs 919 926 491 / 963 099 457 / 963 920 000   ou pelo email supracitado 
 

Regulamento e seus aditamentos, assim como toda a informação sobre o Rally, na página do CAAFF 
( http://www.caaff.pt/  ) 

Número de Concorrente 

 

 

 

 

 
A preencher pela Organização 

http://www.caaff.pt/

