Ficha de Inscrição

PREENCHER EM MAIÚSCULAS
Nome completo
Data de Nascimento

Nº CC / ID

Morada
Nº Federado (se aplicável)
Email

Telefone
Categoria
(Escolha uma)

Seniores - Valor da inscrição €5
Feminino 18-45 anos

Masculino 18-45 anos

Feminino +45 anos

Masculino +45 anos

Bicicleta Elétrica

Declaro que tomei conhecimento do regulamento da Subida da Rampa do Vale De Santo António 2022.
Autorizo a Organização da Subida da Rampa do Vale De Santo António 2022 a proceder ao tratamento dos
meus dados, na medida do adequado, pertinente e limitado ao estritamente necessário para a execução da
prova a que concorro e cumprimento das obrigações legais a ela inerentes.
Declaro, para os devidos efeitos legais, que autorizo a utilização das fotografias e imagens captadas durante
o evento Subida da Rampa do Vale De Santo António 2022 para fins exclusivos de promoção e divulgação do
evento acima citado.

Assinatura do participante

Enviar a ficha de inscrição preenchida e o comprovativo de pagamento para rampadovale@gmail.com, ou entregar
pessoalmente na sede do Mirantense FC (Rua do Vale de Santo António Nº33) todos os dias das 20h às 23h.

Importante
É obrigatório o uso de capacete de ciclismo homologado. O não cumprimento desta regra implica a exclusão
imediata da prova. (Art. 2.5 do Regulamento)
A confirmação das inscrições e o levantamento dos dorsais decorrerá no secretariado da prova, entre as 08:30
e as 09:30 do dia 16 de Outubro de 2022, mediante a apresentação da licença da Federação Portuguesa de
Ciclismo ou outro documento identificativo. (Art. 4.3 do Regulamento). A não apresentação, dentro do horário
definido, implica a exclusão da prova.

Informações úteis
Para quem se deslocar de carro está prevista uma área de estacionamento próxima do local da prova, na zona
do Campo de Santa Clara, em frente ao Hospital da Marinha.
O valor da inscrição dará direito a um kit que inclui camisola, garrafa e mochila comemorativa do evento.
A cerimónia de entrega dos prémios realizar-se-á após a conclusão da prova, no largo imediatamente acima da
sede do Mirantense Futebol Clube (Rua do Vale de Santo António Nº33, 1179-376 Lisboa).

Rampa do Vale de Santo António 2022

Trajecto da prova sénior
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