
FICHA DE INSCRIÇÃO 

Nome Completo: Entidade: 

Data de Nasc.:  N. Contribuinte:  Cartão de cidadão/BI: 

TLF/TLM: Tamanho de T-shirt: E-mail: 

Caminhada:  Torneio de Ténis1: Animação Infantil: 

Nome Completo: Entidade: 

Data de Nasc.:  N. Contribuinte:  Cartão de cidadão/BI: 

TLF/TLM: Tamanho de T-shirt: E-mail: 

Caminhada:  Torneio de Ténis1: Animação Infantil: 

Nome Completo: Entidade: 

Data de Nasc.:  N. Contribuinte:  Cartão de cidadão/BI: 

TLF/TLM: Tamanho de T-shirt: E-mail: 

Caminhada:  Torneio de Ténis1: Animação Infantil: 

Nota 1: O número de inscrições para o Torneiro de Ténis é limitado a 24 pessoas. Após o término da fase de inscrições, serão selecionados os participantes (por 
ordem de inscrição) e informados atempadamente. Todos os participantes do Torneio, jogarão no mínimo, 2 encontros. 

INFORMAÇÃO DE INSCRIÇÃO 

A participação tem um custo de 5€/pessoa (gratuito para crianças até aos 12 anos), cujo valor reverte integralmente a favor dos Bombeiros Voluntários de 
Lourosa. O valor de inscrição inclui: participação na caminhada solidária ou Torneio de Ténis, Kit de participação (t-shirt, boné e água), seguro, animação infantil,  
construção de logótipo humano e almoço volante nos jardins da Quinta do Engenho Novo, em Paços de Brandão.
Os menores de 18 anos, só poderão participar no evento, se acompanhados por um adulto inscrito. 
A ficha de inscrição poderá ser enviada por email para info@apcor.pt ou entregue nas instalações da APCOR (Av. Comendador Henrique Amorim, n.580 | 4536-
904 Santa Maria de Lamas) até ao dia 10 de Outubro. 
O pagamento poderá ser efetuado nas instalações da APCOR ou via transferência bancária para o IBAN PT50 0038 0064 0032 9994 7713 7, à ordem de APCOR – 
Associação Portuguesa da Cortiça. No caso de transferência bancária, deverá colocar no descritivo do depósito o n.º do CC/BI ou telemóvel, para se 
conseguir identificar o pagamento, assim como anexar o comprovativo de pagamento junto com a ficha de inscrição. 

Ao participar na Caminhada Solidária, os participantes: 
a. Declaram e Aceitam o Regulamento do evento disponível em www.apcor.pt ou para consulta nas instalações da APCOR;
b. Declaram que a sua participação é voluntária;
c. Declaram que autorizam a utilização das imagens captadas durante o evento para promoção do mesmo, em qualquer meio de comunicação;
d. Aceitam que a organização possa, a qualquer momento, cancelar parcial ou totalmente o evento, sendo devolvido o montante de taxa de

inscrição desde que o cancelamento não esteja relacionado com nenhuma infração ao presente regulamento;
e. Ao assinar o presente documento, o participante certifica que toda a informação supra é correta e aceita os termos de responsabilidade

subjacentes e as regras descritas no regulamento do evento.

Assinatura: _________________ Data: ________________________ 

www.apcor.pt
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