FICHA DE INSCRIÇÃO
Por favor preencha a ficha de forma legível para que posamos retornar.
Remeta esta ficha de inscrição junto ao comprovante bancário para unitudo.cfu@hotmail.com
Obs: Não aceitaremos depósito em caixa eletrônico.

Nome_________________________________________________________________sexo: M ( ) F (
Data de nascimento______/_______/____________Idade ______Tel (

)

)__________________________

Endereço______________________________________________________Nº________Bairro____________
Cidade_____________________________Estado__________CEP_____________________________
E-mail ________________________________________________ CPF______________________________
RG______________________________Orgão ________________________Sangue ____________________
Equipe____________________________________________________________

Distâncias: 50mts ( ) 150 mts (

) 1000 mts (

) 2.500 ( )

Indicar valor pago R$_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

DECLARAÇÃO
Eu abaixo assinado, declaro que disputo a travessia aquática GUARDIÕES DO FORTE no dia 24
de junho de 2018 por livre e espontânea vontade, isentando de quaisquer responsabilidades e
acidente que venha a sofrer, os organizadores, patrocinadores e promotores em meu nome e de
meus herdeiros ou sucessores.
Declaro estar em boas condições físicas e médicas para disputar essa travessia e que estou treinado
adequadamente pra essa prova. Assumo quaisquer despesas médicas e hospitalares decorrente de
acidentes que por ventura venha a ocorrer durante a prova . Caso a comissão organizadora julgar
necessária . Autoriza a veiculação da minha imagem, em televisão, jornais, ou a qualquer outro
tipo de transmissão para essa prova ou relacionado ao esporte não tendo direito a qualquer valor
por isso.

NÃO SERÁ PERMITIDO O USO DE MATERIAL QUE AUMENTE O DESEMPENHO
Ex ( Palmar, nadadeiras, flutuadores ... etc)

A Taxa de inscrição é de R$120,00 até dia 31 de maio e R$ 160,00 do 01 a 21 de junho. Mulheres e
homens acima 60 anos pagam 50% do valor vigente de acordo com o período, no caso de inscrição
na categoria infantil e juvenil R$ 50,00 até 31 maio a partir de 01 junho até termino das vagas
R$60,00. Ou até 21 de junho encerramento das inscrições.
Podendo ser feita por transferência bancária ou depósito no Banco do Brasil em nome de LUIS

Claudio Pereira Dos Santos , AG: 5864-5 C/C: 1.744-2
Mais informações e regulamento da prova no site wwwticketagora.com.br ou no cel: 22999519558
ou watsap 22 992151660 falar c/ Luis

AUTORIZAÇÃO PARA MENORES DE 18 ANOS
Nome do
responsável:_________________________________________________
_____________
Identidade e órgão emisor _____________________________________
Parentesco: ________________________________________________

________________________________________________________
Assinatura
__________________de_________________________de 2018

