
FICHA DE INSCRIÇÃO:

IDENTIFICAÇÃO DO ATLETA:

Nome: _____________________________________________________________Idade: _______ anos

Sexo:_____________ B.I./CC n.º ____________________, AI de: ______________________________

Válido até _____/_____/_____

Inscrição particular    

Inscrição através do clube/associação

Nome do clube/associação: ___________________________________________________________

Contacto mais efectivo: telefone ____________________, telemóvel ______________________ 

e-mail: _____________________________.

Necessita cedência de Caiaque?  Sim            Não

Identificação da embarcação em que participa; seja proprietário ou tripulante:

Caiaque              SUP              Remo               No caso do Remo, indique a classe: _____________  

N.º Tripulantes: _____ Se for o caso, nome do 2.º tripulante: ____________________________

Caso a embarcação seja registada, preencha os campos seguintes:

Nome da embarcação: ________________________________, n.º de registo _________________

Data: ____/____/____

Assinatura do atleta: _________________________________________________________________

Nota importante: Em caso de menores de 18 anos, e até ao limite mínimo de 16 anos de idade, 
as inscrições individuais deverão ser acompanhadas de Autorização/Termo de Responsabilida-
de, do Encarregado de Educação, ou figura legal que o substitua.
As inscrições que venham por via de clubes/associações, só serão aceites através de ofício do 
respectivo clube/associação, ao qual deverão vir anexas as fichas de inscrição dos atletas e a 
identificação do acompanhante responsável.
Todos os participantes deverão apresentar termo de responsabilidade fornecido pela organiza-
ção, devidamente preenchido e assinado.
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Todos os direitos de autor e demais direitos de propriedade intelectual inerentes aos textos e imagens disponibilizados nesta proposta, são propriedade da Comcreation, Lda (Creation), estando expressamente proibido o seu uso, divulgação ou difusão, salvo consentimento prévio prestado por escrito pela Comcreation. 
Consequentemente, em caso algum pode ser entendido ou interpretado que a apresentação desta proposta consubstancia qualquer direito e/ou concessão de licença e/ou autorização a terceiros para usar, divulgar ou difundir qualquer parte integrante da mesma, nomeadamente, sem limitar, imagem, design ou texto.
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