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CIRCUITO MUNICÍPIO DA CALHETA
RAMPA DO PAUL DO MAR
12 DE NOVEMBRO DE 2016
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MUITO IMPORTANTE
Junto a importância de € 165,00 (Cento e sessenta e cinco euros), em numerário para
pagamento da taxa de inscrição e seguro. Não aceitamos cheques ou transferências bancárias.
Os direitos de inscrição compreendem o prémio de seguro, garantindo a responsabilidade civil
do concorrente, em relação a terceiros, nos exatos termos do seguro obrigatório do ramo
automóvel e da concomitante legislação aplicável.
O seguro entrará em vigor no momento da partida e terminará no final da prova, ou a partir do
momento em que o concorrente desista ou tenha sido declarado eliminado.
Declaramos estar absolutamente ao facto dos riscos e perigos incursos em provas do género,
pelos quais assumo inteira responsabilidade e renuncio a pedir quaisquer posteriores
responsabilidades à Organização da Prova, ou seus patrocinadores.
Mais declaramos que conheço os regulamentos da FIA e da FPAK os quais me comprometo a
observar e cumprir em todas as suas prescrições.
Garantimos por nossa honra que todas as declarações que neste documento presto são
rigorosamente exactas.

Funchal,

de

de 2016

O Concorrente
_________________________________

O 1º Condutor

O 2º Condutor/Navegador

________________________________

__________________________________

B.I. nº___________________________

B.I. nº_____________________________

Os resultados finais do Circuito Município da Calheta – Rampa do Paul do Mar 2016,
encontram-se disponíveis em www.ralisdonacional.com e sites da especialidade da R.
A. Madeira, durante e no final do evento.

