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Ficha de Inscrição – Tripulante Tall Ships Races 2020

Nome: ______________________________________________________________________________

Sexo: Feminino Masculino 

Data de Nascimento: ___/____/_________ Nacionalidade: ___________________________________

Morada: ____________________________________________________________________________

Código Postal: _____ - _____  __________________

Telemóvel: ________________  E-mail: ______________________________________________

BI / CC nº: ___________________________________ Data de validade: ___/____/_________

Nº Contribuinte: __________________

Navio em que me inscrevo: _______________________________________________________

Etapa (Porto1 – Porto 2):______________- _________________ Data: ___________________

Titular do Poder Paternal (tripulantes <18 anos)

Nome: ______________________________________________________________________________

Parentesco: _________________________

Morada: ____________________________________________________________________________

Código Postal: _____ - _____  __________________

Telemóvel: ________________  E-mail: _____________________________________________

BI / CC nº: ______________________ Data de validade: ___/____/_________

Nº Contribuinte: __________________

Contacto de Emergência:

Nome: _____________________________________________________________________________

Telemóvel: ________________  E-mail: _____________________________________________
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Observações:
1. Os preços incluem:

- Alojamento com pensão completa a bordo
- Um ano de quotas de sócio Aporvela
- Despesas Administrativas 
- Encontro de preparação de Embarque

2. Os preços NÃO incluem:
- Despesas pessoais em Terra
- Deslocações de e para o local de embarque 

3. Os valores podem estar sujeitos a alterações para tripulantes maiores de 25 anos

4. É obrigatório possuir Seguro de Viagem e Seguro de Saúde / Cartão Europeu de Saúde válido nos 
países a visitar

5. A inscrição poderá estar sujeita a lista de espera e/ou disponibilidade de lugares

6. Modo de Pagamento: 
- 50% no ato da inscrição
- 50% até 45 dias antes da data de embarque

Os valores podem ser pagos por transferência bancária, mediante a confirmação de vaga para o IBAN 
PT 50 0035 0041 0000 104243180

- As desistências não dão direito a retorno dos montantes já entregues à Aporvela

Declaro que tomei conhecimento das condições de inscrição e que autorizo a APORVELA a 

ceder os meus dados para efeitos do embarque em que me inscrevo

O tripulante (p/ >18 anos),

________________________________  

O responsável legal (p/ <18 anos),

________________________________  


