13.ª CORRIDA MILLENNIUM BIM

BOLETIM DE INSCRIÇÃO
A inscrição só é válida mediante a apresentação ou preenchimento deste boletim disponível
na Associação de Atletismo da Cidade de Maputo, até dia 23 de Novembro de 2018.

A preencher pela organização

INSCRIÇÃO ATLETA N.º
(Preencher com letra legível)
NOME:

................................................................................................................................................................................................................

APELIDO:

................................................................................................................................................................................................................

MORADA:

................................................................................................................................................................................................................

CONTACTO: ......................................................................... EMAIL: ......................................................................................................................
Masculino

Feminino

SEXO:

Não

Sim

Se sim, qual ...................................................................................................

PORTADOR(A) DE DEFICIÊNCIA:
Moçambicana

Estrangeira

Não

Sim

NACIONALIDADE

País ................................................................................................................

FEDERADO:
D

D

M

M

A

A

A

A

Idade: ................................

DATA DE NASCIMENTO:
(Min: Nov. 2004; Max: Nov. 1948)
Corrida

Caminhada

Corrida + Ciclismo

PROVA EM QUE SE INSCREVE:

A prova de Corrida Pedestre + Ciclismo pode ser realizada
individualmente (pelo mesmo atleta) ou em pares (um atleta faz a
Corrida Pedestre e outro atleta realiza a prova de Ciclismo).

Condições de participação:
Este documento não dispensa a leitura do Regulamento.
Declaro pelo presente “Boletim de Inscrição” inscrever-me de livre vontade na 13.ª edição da “Corrida Millennium bim”, a ter lugar no
dia 24 de Novembro de 2018, na Cidade de Maputo.
Conﬁrmo estar em plena condição física e não possuir qualquer contra-indicação médica que me impeça/proíba de percorrer, a correr,
a andar ou a pedalar, a distância estipulada pela organização para a prova em que me inscrevo.
Declaro que tenho conhecimento de todas as regras da prova, não podendo imputar qualquer responsabilidade aos organizadores e
patrocinadores da mesma, caso me aconteça algum problema que esteja fora do controlo da organização e deﬁnido no seguro da prova.
Autorizo a publicação da minha imagem (fotograﬁa, imagens da televisão), sem qualquer compensação monetária ou contrapartidas
em géneros, para utilização em material de promoção do patrocinador e instituições de apoio.
Maputo, aos ............... / ............... / 2018

......................................................................................................................

Recortar aqui

Assinatura do participante

NOME: .......................................................................................................................................................................................................................
INSCRIÇÃO N.º
NA CORRIDA PEDESTRE OU CICLISMO: Para levantar o seu dorsal dirija-se à Associação de
Atletismo da Cidade de Maputo, entre os dias 20 e 23 de Novembro e apresente esta senha.
INSCRIÇÕES NA CAMINHADA: Para completar o registo na prova, apresente esta senha no
dia do evento.

