PASSEIO DE JIPES ANTIGOS by Monstter
Se gostas de offroad e desafios à moda antiga, deixa-te levar pelos caminhos fora de estrada
conduzidos pelos nossos anfitriões da Monstter.
Vai ser um passeio divertido com dificuldade moderada baixa, ideal para trazer a familia ou
amigos.
Concentração dos Jipes às 9:30H no Campo de Manobras do Quartel da Serra de Pilar do dia 14
de Setembro com arranque previsto para as 10H.
Para jipes com mais de 25anos.
NOME:_______________________________________________________________________________
IDADE:___________________
TLF: _____________________
MAIL:_________________________________________________
VIATURA DE MARCA:______________________________________________
MODELO:___________
ANO: _________
Assinando aqui fica inscrito no passeio offroad que decorre no evento do The Timers no dia 14 de
Setembro de 2019;
- 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.
- Declaro que participo no The Timers na posse de todas as minhas faculdades físicas e mentais, e eu
não ter usado álcool ou outras drogas ou medicamentos 24 horas antes de participar neste evento.
- 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 15eur e é contabilizada pela viatura, os ocupantes não pagam.
O restantes dos ocupantes da viatura não tem que pagar inscrição.
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.

