2º Moto Rali Turistico,Tá-se Bem em Alcateia !
25º Troféu de Moto-ralis Turísticos
25 e 26 Junho 2022
EQUIPA:

FICHA DE INSCRIÇÃO
Nome da Equipa : ____________________________________

Cartão Motociclista:

Moto Clube :

(a preencher pela organização)

Federado: SIM

Condutor :

Telem.:

Passageiro :

Telem.:

* As inscrições só serão válidas acompanhadas do respetivo pagamento.

Road Book Passageiro: SIM

NÃO

NÃO

Morada completa :
Código Postal :

-

Localidade :

Email :
MOTOCICLO:
Marca :

Modelo :

Matrícula :

-

-

Cm3 :

(Preços por pessoa, assinalar se a inscrição corresponde a uma ou duas pessoas)

INSCRIÇÕES:

Em quarto duplo: 90,00€ Moto Clube Federado / Cartão Motociclista
Em quarto duplo: 95,00€ Moto Clube não Federado / Sem Cartão Motociclista

O preço inclui: Reforço matinal, roadbook, lembranças, almoço de sábado, lanche, visitas, jantar de sábado, dormida
no COVILHÃ SPORT HOTEL. Pequeno almoço, reforço matinal e almoço de domingo.
Suplementos:

Quarto single: 15,00€
Noite de sexta-feira em quarto duplo: 30,00€
Noite de sexta-feira em quarto single: 40,00€
Jantar de sexta-feira: 12,00€ (Entrada, sopa, prato, bebida sobremesa e café. - Restaurante do Núcleo Sporting clube de Portugal)

TERMO DE RESPONSABILIDADE:
Ao efetuar a minha inscrição, tomo conhecimento de que o evento, 2 º Moto Rali - Tá-se bem em Alcateia
decorre na via pública, onde se deve respeitar o Código da Estrada, e que a organização não é responsável por
qualquer dano que ocorra durante o mesmo. Declaro ainda que aceito na íntegra o seu regulamento, o qual me
comprometo respeitar.
,
/
/
;
PAGAMENTO:
Junto envio cheque n.º ___________________ à ordem do Góis Moto Clube, ou comprovativo de transferência
,
€
para o NIB 0045 3453 4007 3371 4938 9 , no valor de

Data limite para receção das Inscrições : 20 de Junho de 2022 (inscrições após esta data
sofrerão agravamento de 10 euros)

Enviar inscrições para: geral@lobosdaneve.com; geral@goismotoclube.pt
ou via CTT para Góis Moto Clube, EN2 - Quinta do Baião - 3330-248 Góis
Contactos: Rui Santos - tlm: 963 075 979 ou Paulo Moita - tlm: 938 613 366

