Passeio de BTT 2019

“Trilhos das Colinas”
www.aedpacheco.edu.pt

Ficha de Inscrição

“Inscrição poderá ser feita online”

Nome:________________________________________________________________________
Data Nascimento: ____ /____ /______
B.I./C.C. nº: ___________________
Tel: ________________

Localidade: ______________________

Email: _____________________________________

Aluno de Escola do 1º Ciclo do Agrupamento NÃO
T-Shirt: XS

Idade: ____

 SIM

 S M L

XL

QUAL? _____________________________



XXL



 Os dados solicitados são apenas para informação interna e não serão facultados a terceiros.

 Alunos da E.B.1/JI Vale Judeu – Isentos
 Alunos de todas as escolas do 1º Ciclo do Agrupamento Engº Duarte Pacheco - Isentos
 5€ até aos 16 anos e adultos que acompanham alunos referidos anteriormente
 10€ a partir dos 16 anos
 Nível em que pretende participar

Mini (10Km)
Federado:

Não

Sim

Lazer (25km)
Lic. Nº _________________

Pró (45Km)
Clube: _________________________

A preencher em caso de menores de idade

Eu _______________________________

B.I. / C.C. Nº _____________________ Autorizo e

responsabilizo-me pela participação de _____________________________ no Passeio de BTT

“Trilhos das

Colinas” em Vale Judeu, que se realiza no dia 1 de junho de 2019.
O Responsável
___________________________
As inscrições poderão ser feitas online (www.aedpacheco.edu.pt), enviar a transferência bancária para:
NIB: 0045 7211 4000 5869 9872 2 (Associação de Pais da Escola de Vale Judeu – Caixa Agrícola)
Enviar o comprovativo de pagamento para o email: trilhosdascolinasvalejudeu@gmail.com com o nome de todos os elementos a considerar na
inscrição, com o nível pretendido respetivamente e pelo menos um contacto, até dia 29 de maio.
As inscrições poderão ainda ser efetivadas na Sociedade Recreativa e Cultural de Vale Judeu, na Escola E.B.1/JI de Vale Judeu e nas lojas
aderentes: Freebike (Loulé); Duas Rodas (Loulé); Skulk (Loulé); Stand Tony Do Adro; Sbikes (4Estradas); Bikeland (4Estradas); Funbike-Algarve
(Benfarras); Angelbikes (Quarteira).

 - Ao inscrever-se no evento significa que aceita o regulamento do mesmo

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Passeio de BTT 2019 -

Inscrição
PAGA

“Trilhos das Colinas”

Comprovativo Inscrição

ORGANIZAÇÃO

Nome: __________________________________________________
Rubrica Loja

Este destacável deverá ser apresentado no secretariado para ser validada a inscrição

Rubrica Secretariado

