FICHA DE INSCRIÇÃO
Nome da embarcação

Projeto / Tamanho Pés

Clube / Marina

TCF

Numeral

Estado
Dados comandante :
nome

Telefone fixo/celular

e-mail

/
Dados Tripulação :
nome

e-mail (não obrigatório)

Tripulante 01
Tripulante 02
Tripulante 03
Tripulante 04
Tripulante 05
Tripulante 06
Tripulante 07
VALOR INCRIÇÃO POR TRIPULANTE ( R$ 70,00)

VALOR TOTAL

R$

Procedimento de Inscrição :
Preencher essa ficha e encaminhar junto com comprovante de pagamento para :
aratuclube@uol.com.br
Depositar/ Transferir o valor da inscrição para :
Aratu Iate Clube - CNPJ 15.215.676.0001-70
Caixa Econômica Federal : Ag 4695 / Cont Corrente 560-1 / Operação 03
OBS 1 - As embarcações inscritas no Campeonato estarão automaticamente inscritas na 49ª Regata
Aratu Maragojipe.
OBS 2 - Só serão consideradas elegíveis as embarcações em dias com a filiação da ABVO
OBS 3 - Será obrigatório o uso de numeral na Vela
Declaro estar ciente das regras da Word Sailing, do regulamento da Campeonato , bem como das disposições da FBVM, ABVO,
FVOBA, da Marinha do Brasil e dos Regulamentos emanados do Aratu Iate Clubeque serão por mim rigorosamente observados e pelos
meus tripulantes, pelos quais me responsabilizo e na participação da embarcação sob o meu comando no presente evento.A Comissão
Organizadora, os clubes náuticos, marinas e entidades que apóiam este evento se eximem de quaisquer responsabilidades por ofensas,
bem como por atos praticados contra pessoas e coisas, tanto no mar como em terra, a qualquer tempo, como conseqüência da
participação neste evento, nos termos do presente Termo de Responsabilidade icluindo a ocorrência de acidentes causados por imperícia
ou condições adversas de tempo. Os competidores, proprietários ou usuários de embarcações ficam alertados da responsabilidade
pessoal por todos os danos morais, físicos ou materiais que possam ocorrer com pessoas, coisas e embarcações em geral, e que lhes
caberão as conseqüências de qualquer natureza legal e/ou pecuniária que possam daí advir. A apresentação da Ficha de Inscrição
devidamente assinada serve como declaração de que estou plenamente ciente das observações do Presente Termo de Responsabilidade.

NOME EM LETRA DE FORMA

DATA

/

/2018

ASSINATURA

