
Concorrente                                

Apelido                                         

Nome                                           

Data de Nascimento                     

Nacionalidade 

Passaporte nº                                

Telefone                                 

Telemóvel                                  

Fax               

E-mail 

Licença Competição nº 

Emitida por                               

Carta Condução nº                           

País emissor                            

Grupo Sanguíneo                 

Marca Matrícula Nº                    

Modelo Cilindrada

Ano de construção  Chassis nº

Homologação Nº  Motor nº

Passaporte Técnico Nº Campeonato/ Troféu

GRUPO CLASSE

Dados Facturação:
Nome NIF:

Morada 

Assinaturas

      Concorrente Navegador

Enviar por Email para  geral@cacsport.com

IMPORTANTE / RECONHECIMENTOS 

NAVEGADORCONCORRENTE CONDUTOR

Fecho das Inscrições:  18  de Agosto de 2017 ás 23H00

Morada                                     

DETALHES DO VEÍCULO 

 PAGAMENTO DA INSCRIÇÃO     

Com a publicidade facultativa Proposta pela Oraganização 

       Condutor

Declaro estar absolutamente ciente dos dos riscos e perigos incursos em provas deste género, pelos quais assumo inteira e total responsabilidade e renuncio a pedir qualquer posterior responsabilidade à Organização. Declaro ainda que tomei conhecimento
da exclusão de responsabilidade aplicável à organização em caso de acidente nos termos do seguro de prova e que conheço os regulamentos da FIA e o Regulamento Desportivo Nacional, os quais me comprometo a observar e cumprir em todas as suas
prescrições. Garanto pela minha honra que todas as declarações que neste documento presto são rigorosamente exactas.

  

            FORMAS DE PAGAMENTOS:
 Numerário 

Banco ______________________________________

          Cheque Nº    _______________________________                                            

Dia 26 de Agosto de 2017      …………………………………………………………………………….

 Transferência Bancária  (Recibo obrigatório)      Banco: BPI   IBAN :  PT50 0010 0000 51085090001 92

     REGULARIDADE

     CRR-C - CAMPEOTO REGIONAL RALIS - CENTRO 200,00€

150,00 €

Nº
Grupo

Classe
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