CAMPING by James Baroud
Se é bom passar o fim de semana no The Timers, agora até já podes lá dormir!
Um pequeno camping de lugares limitados, vai ser alojado dentro do recinto.
Podes habilitar-te a ganhar uma tenda da James Baroud.
NOME:_______________________________________________________________________________
IDADE:___________________
TLF: _____________________
MAIL:_________________________________________________
VIATURA OU TENDA:______________________________________________
MODELO:___________
ANO: _________
- Cumprirei todas as regras que a Organização do The Timers estipular.
- Da mesma forma, concedo à Organização o poder de me excluir do evento se o meu comportamento
não estiver de acordo com as normas estabelecidas.
- Os organizadores do evento não se responsabilizam de 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 ou mecânico.
- Da mesma forma e de acordo com o acima exposto, concordo em cumprir as diretrizes estabelecidas
pela Organização.
- AUTORIZO a Organização do evento a divulgar e / ou utilizar as imagens nas quais tanto a minha
pessoa quanto a minha viatura aparecem.
A inscrição tem o valor de 10eur por cada pessoa que pernoita no camping.
Balnearios e WC´s estaram disponiveis 24H.
A entrada no recinto começa no dia 13 de Setembro de 2019 a partir das 16H e dura até Domingo às
22H. O recinto fecha as portas às 00h e só volta a abrir por volta das 8h da manhã, durante ese periodo,
não deverá haver saídas ou entradas no recinto a mesnos que sejam emergências.
O espaço tem de ser mantido limpo e deverá deixa-lo no mesmo que estado com que encontrou.
Pagamento pode ser feito na loja da Ton-up Garage, transferência bancária;
(IBAM, PT50 0010 0000 5772 6200 0013 0, AVH Associação de Veículos Históricos)
Caso o pagamento seja feito após o dia 13 de Setembro, o valor é 20eur e pode ser pago na recepção do
festival.

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.

