10ª UECT (Semana Europeia de Cicloturismo)

10ª Semana da Federação
06 a 12 de Julho de 2014
Murtosa: Portugal
Registo
A enviar e pagar antes do dia 15 de Junho de 2014
País : .............................................................
Federação :………………………………..
Clube : ..........................................................

N.º do Club: …………………..…………..

1. Identificação dos Participantes (em maiúsculas pff )
n.º de membro
Nome
Apelido

Data de Nascimento

Género M/F

Morada : .....................................................................................................................................................
Código Postal : …………………. Localidade : …………………………………….. País : …………………...

Telefone : ……………………………. Telemóvel : …………..………....…... email: ...................................
Não autorizo a UECT a utilizar o meu email para publicidade de iniciativas futuras (marcar com um x)

2. Registro
Participante

N.º

Participante - membro de uma federação pertencente à UECT

Preço
x 35 €
x 40 €
x 40 €

Participante - membro de uma federação que não pertencente
Participante - sem filiação a qualquer tipo de federação de
cicloturismo
Família: Cônjuge e filhos com mais de 18 até aos 25 anos de
participantes com cartão de federação pertencente à UECT
Família: Cônjuge e filhos com mais de 18 até aos 25 anos de
participantes sem cartão de federação pertencente à UECT
Menores de 18 anos com ou sem filiação a federação
pertencente à UECT

Total
(EURO)

x 15 €
x 20 €
x 10 €
Total 2

€

3. Alojamento – Parque de Campismo

 Caravana
 Autocaravana
 Tenda
Pacote de 8 noites, com início na tarde de Sábado do dia 5 de Julho de 2014, e términus até ao meio dia do Domingo dia 13 de Julho de
2014. (Estadias mais curtas não serão aceites) Por favor, assinale todos os n.º s de espaços e campistas

Camping

N.º

A – Espaço para carro, caravana ou autocaravana
B – Espaço para tenda pequena (2-3 pessoas)
C – Espaço para tenda média (4-5 pessoas)
D – Espaço para tenda grande (mais de 5 pessoas)
Electricidade ( n.º de carros e/ou autocaravanas)

Pessoas com mais de 18 anos
Pessoas entre os 3 e os 18 anos
Lugar de estacionamento para carro

E – Hotéis, Casas para Arrendamento,
Reservas feitas individualmente via Internet

Preço

x 35 €
x 15 €
x 20 €
x 25 €
x 25 €
x 25 €
x 10 €
x 15 €
Total 3

Total
(EURO)

Ofertas especiais para a 10º Semana Europeia de
Cicloturismo

€
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4. Excursões (marcação obrigatória) sujeito a um mínimo de 50 pessoas, (Incluí bilhetes, guia, intérprete e
almoço)
Excursão

Preço por
Unidade

n.º

Porto (Caves do Vinho do Porto)
Fátima (Visita ao Santuário)

X 30 €
X 30 €

Total

Sábado

Sexta-Feira

QuintaFeira

QuartaFeira

Terça-Feira

SegundaFeira

Domingo

5. Catering
Sábado

Total
(EURO)

4

€

Preço por
unidade

n.º

a. Pequeno-Almoço

x3 €

b. Jantar

x6 €

c. Jantar de despedida:
12 Julho 2014

Total

(EURO)

x 18 €
Total 5

6. Merchandising:
n.º

Preço por unidade

€
Total

X5€

T-Shirt ( S,M,L,XL )

€

Total 6

Todos os artigos serão produzidos exclusivamente para o evento
7. Seguro de Responsabilidade Civil
Cada participante é obrigado a possuir, à data do evento, um seguro de responsabilidade civil válido em Portugal,
sendo que, com esta inscrição deve também ser remetida uma cópia do mesmo.
Total Parcial: 2 + 3 + 4 + 5 + 6 =
-

€

Inscrições depois do dia 15 de Maio de 2014 + 10% (fim das inscrições, dia 15 de Junho de 2014)
Total Final

€

- Informação obrigatória: Pessoa a contactar em caso de emergência
Nome e apelido ……….…………,,,,,,,…………………………………………….
Morada …………………………….……………Código Postal e Localidade ………….....
Telemóvel ……….………………………E-mail …..………………………………

IMPORTANTE
● O Cartão de Membro do ano de 2014 terá de ser apresentado aquando do Check In na Murtosa
● O pagamento terá de ser feito até ao dia 15 de Junho de 2014, através de Transferência Bancária para:
CAIXA GERAL DE DEPOSITOS-Agência da Murtosa
Praça Jaime Afreixo, 3870 -224 MURTOSA Telefone : 234860160: Fax: 234860167
CONTA: 0528016296830 da Caixa Geral de Depósitos
NIB: 0035 0528 00016296830 95
IBAN CODE : PT50 0035 0528 00016296830 95 BIC SWIFT : CGDIPTPL
Para validar esta inscrição, remeta-nos por favor, cópia da transferência/movimento, com a referência ao primeiro inscrito neste formulário.

Aceito os termos e condições apresentada,
Localidade ...................

(mês) (dia) (ano).............

Todos os inscritos deverão assinar
Enviar o registro para:

Câmara Municipal de Murtosa

Paços do Concelho da Murtosa, Praça do Município, 1 3870-101 Murtosa Telé: (+351) 234 830 110
Email: uectmurtosa2014@cm-murtosa.pt www.murtosaciclavel.com/uectmurtosa2014
(De Segunda a Sexta-feira das 8.30h às 12.30h e das 13.30h às 17.30h(GMT))

2
uect.org

2/2

Fi Inscription Port MURTOSA 2013 12 21 .doc

