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ANC       ORC       ANC/ORC    
 

 

Nome do barco _________________________________ N.º de vela __________________________________ 

Licença de Publicidade Nº____________________ Responsável ______________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 

Licença Desportiva n.º ___________ Telefone N.º__________________________________________________ 

E-mail_____________________________________________________________________________________ 

Clube______________________, pretende fazer a sua inscrição na Regata na Divisão ANC___ORC___ com um 

FCT _______CDL________, e na categoria de         2 tripulantes ou       tripulação completa   

Recibo(Nome,NIF,Morada):____________________________________________________ 

Tem um total de ………..… Tripulantes para além do responsável e a seguir identificados: 

1 - Nome: ..................................................................... Lic. Desp. N.º: …….……. Idade: ............ 

2 - Nome: ..................................................................... Lic. Desp. N.º: …….……. Idade: ............ 

3 - Nome: ......................................................................Lic. Desp. N.º: …….……. Idade: ............ 

4 - Nome: ..................................................................... Lic. Desp. N.º: …….……. Idade: ............ 

5 - Nome: ......................................................................Lic. Desp. N.º: …….……. Idade: ............ 

6 - Nome: ..................................................................... Lic. Desp. N.º: …….……. Idade: ............ 

7 - Nome: ..................................................................... Lic. Desp. N.º: …….……. Idade: ............ 

8 - Nome: ..................................................................... Lic. Desp. N.º: …….……. Idade: ............ 

9 - Nome: ..................................................................... Lic. Desp. N.º: …….……. Idade: ............ 

10-Nome: ......................................................................Lic. Desp. N.º: …….……. Idade: ............ 

DECLARAÇÃO 
Junto incluo o Certificado de Medição válido para a época em curso, o Registo da embarcação, Seguro da Tripulação e o Seguro de Responsabilidade Civil. 

Mais declaro ser da minha única e exclusiva responsabilidade decidir se inicio ou continuo em regata, comprometendo-me a não recorrer a qualquer Tribunal ou 

Entidade para além das que as regras da WS referem, concordando em competir segundo as RRV da WS 2017/2020. 

GARANTIA DE PROTEÇÃO DE DADOS PESSOAIS 
Os dados pessoais constantes neste Boletim de Inscrição são confidenciais e destinam-se à inscrição da embarcação e os seus tripulantes na(s) regata(s) acima 

mencionada(s), sendo arquivados na base de dados do Clube Náutico de Almada, após processamento informático e para uso exclusivo do clube. Poderão, ainda, ser 

utilizados para divulgação de outras atividades, a não ser que o titular dos dados pessoais expresse formalmente o contrário.                                Não autorizo   

Ao tratamento dos dados pessoais constantes deste Boletim de Inscrição são aplicáveis as disposições previstas em sede de legislação sobre proteção de dados 

pessoais em vigor. 

 

Declaro que aceito todas as condições referidas no Anúncio de Regata.                     Data:  _________________               

 

 

 

 

Assinatura: ________________________________________ 

 

AR1.7 Telefone com a 

aplicação WhatsApp 

__________________ 

 

   

 


