VINTAGE OFFROAD RALLY by NEXX helmets
Percurso de terra batida para motos com mais de 20anos e indumentárias a
corresponder.
É uma prova amigável para Cavalheiros & Damas de poeira e charme.
Para o desafio em pista, estará a disputa de um “prize money” em que o vencedor irá ter o
prazer de atribuir a uma instituição de beneficência à sua escolha, além de prémios Nexx.
Nesta prova podem inscrever motos offroad com mais de 20anos, scramblers neo- clássicas
ou motos customizadas desde que entendam que estejam preparadas para tal.

PILOTO: N° DORSAL ________________________________ (a preencher pela organização)
NOME:_______________________________________________________________________________
IDADE:___________________
ID/CC: ______________________
TELEFONE: _____________________
MAIL:_________________________________________________
MARCA:______________________________________________
CILINDRA:___________
ANO: _________
Assinando aqui fica inscrito na iniciativa do Vintage Offroad Rally que decorre no evento do The Timers
no dia 14 e 15 de Setembro de 2019;
- Reconheço e declaro que o evento é um desafio de “Gentlemans” não se tratando, por isso, de uma
corrida profissional, pelo que me responsabilizo por todos e quaisquer danos causados a terceiros, por
factos que me sejam imputáveis, ou outros, que causem danos, lesões, mal-estar, ou quaisquer outras
consequências.
- Declaro que me obrigo a cumprir todas as regras que a Organização do The Timers estipular.
- Da mesma forma, concedo à Organização o poder de me excluir do evento, seja em que momento for,
se o meu comportamento não estiver de acordo com as normas estabelecidas.
- Declaro que participo no “The Timers” na posse de todas as minhas faculdades físicas e mentais. Mais
expressamente declaro que não ingeri álcool ou outras drogas ou medicamentos, 24 horas antes de
participar neste evento.
- Acordo expressamente, livremente e estando bem ciente, para todos os devidos e legais efeitos, que
os organizadores do evento não serão responsáveis, seja a que título for, por qualquer dano mecânico
ou danos materiais ou pessoais que possa sofrer, tanto na minha viatura como nas outras que possa
causar, em caso de queda, colisão ou mau funcionamento técnico, mecânico ou qualquer outro.
- Da mesma forma e de acordo com o acima exposto, concordo em cumprir todas e quaisquer regras e
diretrizes estabelecidas pela Organização.
- AUTORIZO expressamente a Organização do evento a divulgar e/ou utilizar as imagens e fotografias da
minha pessoa e da minha viatura, autorizando a recolha, processamento e utilização dos meus dados
pessoais, dando o meu expresso consentimento, para todos os devidos e legais efeitos à sua divulgação
e utilização.
A inscrição tem o valor de 30eur , até dia 13 de Setembro de 2019, depois dessa data passa a 50eur.
Inclui, dorsal e t-shirt do evento.
Pagamento pode ser feito na loja da Ton-up Garage ou por transferência bancária;
(IBAM, PT50 0010 0000 5772 6200 0013 0, AVH Associação de Veículos Históricos)
Miúdos até 12 anos de idade, a incrição é grátis, para todos os menores tem de ser o encarregado a
assinar este documento.
ASSINADO:
Nome, sobrenome e rubrica
_____________________________________________________________________________
Porto 14 de Setembro de 2019
Nota: Estes dados serão usados apenas para registrar e serão tratados confidencialmente e não serão transferidos para terceiros.

