
 
 
 
 
 

 
 

FICHA DE INSCRIÇÃO DE ASSOCIADO  
  

Agradecemos o preenchimento de TODOS os campos deste impresso com letra legível.  

* Campos de preenchimento obrigatório 
  
 

 

IDENTIFICAÇÃO 
*NOME NO CARTÃO                     
 
*NOME COMPLETO                                  
 
                                    
 
*DATA NASCIMENTO             *SEXO: Masculino 

   Feminino     
 
*TELEMÓVEL            TELEFONE          
 
*CORREIO ELETRÓNICO                             
 
 
*MORADA                                 
 
*LOCALIDADE                  *CODIGO POSTAL     -    
 
*CONCELHO                  DISTRITO           
 
*NACIONALIDADE:                 
 
*DOCUMENTO IDENTIFICAÇÃO (BI) / (CC)             *NIF:          
 

 QUOTA ANUAL      ,   € 
 
Declaro sob compromisso de honra que as informações que preenchi nesta Ficha de Inscrição são verdadeiras, assim como 
declaro conhecer e cumprir os estatutos e regulamentos internos do Moto Clube de Coimbra.  
 
DATA E ASSINATURA DO CANDIDATO   ESPAÇO RESERVADO À DIREÇÃO 
 

Data   -   -           Aprovado em reunião de Direção em   -   -    
 
                  Com o número de ASSOCIADO:           

Assinatura do candidato                     

             Assinatura               

 

1.º MOTO RALI do MOTO CLUBE de COIMBRA
23º Troféu Nacional de Moto Ralis Turísticos da FMP / Dunlop / BMW

5 e 6 OUTUBRO 2019

“Por entre capas e batinas”
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Organização: Apoios:

18º Moto Rali da Associação Clube Moto Galos de Barcelos
23º Troféu Nacional de Moto Ralis Turísticos da FMP / Dunlop / BMW

"Norte mais norte não há"
14 e 15 de Setembro de 2019

Melgaço é o município mais setentrional 
português. Norte mais norte não há. E é 

cheio de surpresas e coisas boas. Tem um 
pé no Parque Nacional da Peneda-Gerês e 

engloba a belíssima vila de Castro 
Laboreiro. É terra do bem-afamado 
alvarinho, de cabrito e de presunto. 

Venham descobrir!
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Mosteiro 
de Celas

18º Moto Rali da Associação Clube Moto Galos de Barcelos
23º Troféu Nacional de Moto Ralis Turísticos FMP / Dunlop / BMW

"Norte mais norte não há"
14 e 15 de Setembro de 2019

Nome da Equipa: ________________________________ Cartão UEM________

Moto Clube: ____________________________________ Federado? Sim ______ Não ______ Cartão nº _______

Condutor: ___________________________________________________________________________________

Passageiro: _________________________________________________________________________________

* As inscrições só serão válidas acompanhadas do respectivo pagamento.          

Morada  completa: ____________________________________________________________________________

Código Postal: ________ - ____   _________________________ Localidade: _____________________________

Telef.: ________________________ Telem.: ________________________ Email: _________________________

FICHA DE INSCRIÇÃO EQUIPA

Marca : ___________________  Modelo : ______________   Matrícula : ____-____-____   Cm3 : ______________  

MOTOCICLO:

INSCRIÇÕES: Por pessoa (sócio de clube federado ou portador de Cartão motociclista, a partilhar quarto duplo):
Inscrição feita até dia 11 de Setembro - 85,00€
Inscrição feita depois de 11 de Setembro - 95,00€
Em quarto individual acresce - 25,00€
Preços de não-sócios de clube federado na FMP nem portador de Cartão Motociclista acresce 10,00€
(inclui: pequeno almoço na partida, almoço, rojões ao lanche, jantar de sábado, animação noturna, 
dormida no Hotel Boavista em Melgaço, almoço de domingo, documentação e lembranças)

TERMO DE RESPONSABILIDADE:

PAGAMENTO:

Ao  efectuar a minha inscrição tomo conhecimento de que o 18º Moto-Rali da Associação Clube Moto Galos de 
Barcelos 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.

_____________________ , ____ / ____ / ____   ____________________________________
(Assinatura Legível)

Junto cheque nº ____________________ sobre o Banco _______________ , no valor de _______ , ____ €, à ordem da 
Associação Clube Motogalos de Barcelos. 
Morada de envio: Pedro Lourenço, Rua Prof. Celestino Costa 445-F, 4755-058 Barcelinhos ou pedrojpl@gmail.com
Data limite para recepção das Inscrições: 12 Setembro 2019

OBSERVAÇÕES:

Boas Vindas às 08h30 e PARTIDA da equipa nº1 às 09h31 do largo em frente à Câmara Municipal de Melgaço.
Caso pretendam dormida de sexta-feira para sábado agradecemos que contactem a organização.

Informações: Pedro Lourenço 966 061 229 ou 914 397 300 e Pedro Sousa 969 061 177

Total:   ________________€

por pessoa (sócio de clube federado ou portador de Cartão motociclista, a partilhar quarto duplo):
Inscrição feita até dia 29 de setembro - 85,00€
Inscrição feita depois de 29 de setembro - 95,00€
Em quarto individual acresce - 40,00€
preços de não-sócios de clube federado na FMp nem portador de Cartão Motociclista acresce 10,00€
(inclui: pequeno almoço na partida, almoço, jantar de sábado, animação noturna, dormida no Hotel Vila Galé,
almoço de domingo, documentação e lembranças)

Marca : ___________________ Modelo : ______________ Matrícula : ____-____-____ Cm3 : ______________ 

Ao efectuar a minha inscrição tomo conhecimento de que o 1.º Moto-Rali do Moto Clube de Coimbra 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.

_____________________ , ____ / ____ / ____         ____________________________________
             (Assinatura Legível)

Termo de responsabilidade:

Junto cheque nº __________________sobre o Banco _____________ , no valor de ______ , ____ €, à ordem de Moto Clube de Coimbra
Morada de envio: José Valença - Rua do pinheiro n.º10, Mainça - Lordemão. 3020-255 Coimbra. email.: motoclubecoimbra@outlook.pt
Data limite para recepção das Inscrições: 2 outubro 2019

Boas Vindas às 8h45 e pARTIDA da equipa nº1 às 09h31 da praça da República, em frente ao Jardim da sereia.
Caso pretendam dormida de sexta-feira para sábado agradecemos que contactem a organização.
Informações: José Valença 96 892 59 69  - Miguel Fortunato 913 706 065

Pagamento

Observações:

Motociclo:

Inscrições:

Ficha de inscrição
Nome da Equipa: ___________________________________________________________ Cartão UEM________
Moto Clube: ____________________________________ Federado? sim ______ Não ______ Cartão nº _______
Condutor: ___________________________________________________________________________________
passageiro: _________________________________________________________________________________
* As inscrições só serão válidas acompanhadas do respectivo pagamento.
Morada completa: ____________________________________________________________________________
Código postal: ________ - ____ _________________________ Localidade: _____________________________
Telef.: ________________________ Telem.: ________________________ Email: _________________________

Equipa


