
Demonstração

          Transformação                   Construção

FICHA DE INSCRIÇÃO

Embarcação:

Nome

N.º de Tripulantes   

E-mail da Associação

N.º Contribuinte

Concorre 
na categoria:

O Capitão

Morada

O Timoneiro

Morada

O Proa

Morada

Corrida

          Transformação                   Construção

Telefone

Telefone

Telefone

Por ter conhecimento e estar de acordo com as Normas Regentes desta prova subscrevo e assino:  

                       O Capitão                                               O Timoneiro                                                   O Proa

Eu, 

Capitão da embarcação                                                                                                                                                                                       , 

natural de                                                                                                                                                                                                              , 

morador na                                                                                                  em                                                                                                    , 

portador do Cartão de Cidadão n.º :                                                         declaro pela minha honra saber nadar. 

Mais acrescento que me responsabilizo pela falta de veracidade desta declaração.

                                                                                                                                                                           Data



Restantes elementos da tripulação:

Eu, 

Timoneiro da embarcação                                                                                                                                                                                     , 

natural de                                                                                                                                                                                                              , 

morador na                                                                                                  em                                                                                                    , 

portador do Cartão de Cidadão n.º :                                                         declaro pela minha honra saber nadar. 

Mais acrescento que me responsabilizo pela falta de veracidade desta declaração.

                                                                                                                                                                           Data

Eu, 

Proa da embarcação                                                                                                                                                                                            , 

natural de                                                                                                                                                                                                              , 

morador na                                                                                                  em                                                                                                    , 

portador do Cartão de Cidadão n.º :                                                         declaro pela minha honra saber nadar. 

Mais acrescento que me responsabilizo pela falta de veracidade desta declaração.

                                                                                                                                                                           Data

Eu, 

Elemento da embarcação                                                                                                                                                                                      , 

natural de                                                                                                                                                                                                              , 

morador na                                                                                                  em                                                                                                    , 

portador do Cartão de Cidadão n.º :                                                         declaro pela minha honra saber nadar. 

Mais acrescento que me responsabilizo pela falta de veracidade desta declaração.

                                                                                                                                                                           Data

Eu, 

Elemento da embarcação                                                                                                                                                                                      , 

natural de                                                                                                                                                                                                              , 

morador na                                                                                                  em                                                                                                    , 

portador do Cartão de Cidadão n.º :                                                         declaro pela minha honra saber nadar. 

Mais acrescento que me responsabilizo pela falta de veracidade desta declaração.

                                                                                                                                                                           Data



Eu, 

Elemento da embarcação                                                                                                                                                                                      , 

natural de                                                                                                                                                                                                              , 

morador na                                                                                                  em                                                                                                    , 

portador do Cartão de Cidadão n.º :                                                         declaro pela minha honra saber nadar. 

Mais acrescento que me responsabilizo pela falta de veracidade desta declaração.

                                                                                                                                                                           Data

Eu, 

Elemento da embarcação                                                                                                                                                                                      , 

natural de                                                                                                                                                                                                              , 

morador na                                                                                                  em                                                                                                    , 

portador do Cartão de Cidadão n.º :                                                         declaro pela minha honra saber nadar. 

Mais acrescento que me responsabilizo pela falta de veracidade desta declaração.

                                                                                                                                                                           Data

Eu, 

Elemento da embarcação                                                                                                                                                                                      , 

natural de                                                                                                                                                                                                              , 

morador na                                                                                                  em                                                                                                    , 

portador do Cartão de Cidadão n.º :                                                         declaro pela minha honra saber nadar. 

Mais acrescento que me responsabilizo pela falta de veracidade desta declaração.

                                                                                                                                                                           Data

Eu, 

Elemento da embarcação                                                                                                                                                                                      , 

natural de                                                                                                                                                                                                              , 

morador na                                                                                                  em                                                                                                    , 

portador do Cartão de Cidadão n.º :                                                         declaro pela minha honra saber nadar. 

Mais acrescento que me responsabilizo pela falta de veracidade desta declaração.

                                                                                                                                                                           Data



Eu, 

Elemento da embarcação                                                                                                                                                                                      , 

natural de                                                                                                                                                                                                              , 

morador na                                                                                                  em                                                                                                    , 

portador do Cartão de Cidadão n.º :                                                         declaro pela minha honra saber nadar. 

Mais acrescento que me responsabilizo pela falta de veracidade desta declaração.

                                                                                                                                                                           Data

Eu, 

Elemento da embarcação                                                                                                                                                                                      , 

natural de                                                                                                                                                                                                              , 

morador na                                                                                                  em                                                                                                    , 

portador do Cartão de Cidadão n.º :                                                         declaro pela minha honra saber nadar. 

Mais acrescento que me responsabilizo pela falta de veracidade desta declaração.

                                                                                                                                                                           Data

Nota: esta ficha de inscrição pode ser fotocopiada.


