Ficha de Inscrição – Troféu Clube de Vela do Tejo
(preencher somente se não for efectuada a inscrição online através do link que figura na AR)

□ 5.º Troféu □ 6.º Troféu
(18-07-2020) (28-09-2020)

Campo de regatas Lisboa – Cascais (ORC/ANC).
Nome da Embarcação*: ________________________________________________
Classe*:

□ ORC – A
□ ORC – B

□ ANC – A
□ ANC – B
□ ANC – D
□ ANC – E

Número da vela*: ______________

CDL/Rating*: _______ Clube*: ___________

Licença de publicidade: ______ Seguro com cobertura para regata*: □ sim □ não
Nome do Skipper*: ____________________________________________________
Licença desportiva*: _________

TM*: ____________ Email*: ________________

Número de tripulantes*: ____________ 2.ª Lic. Desportiva (quando aplicável): _________
3.ª Lic. Desportiva (quando aplicável): _________ 4.ª Lic. Desportiva (quando aplicável): _________
NIF (caso não seja fornecido será emitida factura ao consumidor final):
* campos obrigatórios
IBAN: PT50 0045 5148 4028 1468 8442 5
ORC A, B e C e ANC A: 20 EUR
ANC B: 15 EUR
ANC E e D: 10 EUR
□ Em nome próprio e de todos os tripulantes do barco, declaro que concordo em concorrer segundo as Regras de Regata à Vela (RRV)
da WS, as Prescrições da FPV, o AR e as IR. Comprometo-me a não recorrer a qualquer autoridade ou tribunal diversos dos estipulados
nas RRV. Declaro que a minha apólice de seguro está válida e em vigor, além de ter cobertura para provas desportivas, apropriada para
o evento. Declaro que participo da regata por minha própria conta e risco. Isento de toda e qualquer responsabilidade a AO, a CR a CT
por danos materiais ou pessoais, inclusive a perda da vida, ferimentos, perca ou avaria da embarcação ou equipamentos, ocorridas antes,
durante ou depois da prova, ou em decorrência desta. Dou o meu consentimento expresso e esclarecido para a recolha e tratamento dos
meus dados pessoais, para a inscrição e a participação na regata, envio de comunicação institucional e das comunicações das próximas
provas. Dou o meu consentimento, e obtive o mesmo consentimento dos tripulantes e das outras pessoas embarcadas, para a recolha de
imagem (fotografias e vídeos) e utilização das mesmas para fins promocionais e publicitários da AO, dos seus patrocinadores, ou medias,
sem qualquer tipo de compensação, ou necessidade de aprovação ou nova autorização. Os dados fornecidos são correctos, estão
completos e actualizados.

Enviar o formulário preenchido e o comprovativo de pagamento para cvtcruzeiros@gmail.com.
Para maiores informações: TM 927 701 302 - https://www.facebook.com/Regatas-de-Cruzeiro-CVTejo-101612281283294/.
_______________________________________ (Local), ________________________________________ (data).

(assinatura)

