KART KID Race School 2019
Boletim de Inscrição
para Fase das PROVAS

PROVA / EVENTO
Piloto

Nome
Altura (cm)

Contacto E‐mail

Pai (Mãe) / Tutor

Nome

Escolaridade

Data Nascimento

Peso (kg)

Perímetro Cabeça (cm)

Tamanho Sapato (Nr.)

Licença FPAK Nr
Grau de Parentesco

Contacto E‐mail

Licença FPAK Nr

Telemovel

Profissão
Cartão Cidadão

Nr. Contribuinte

Em anexo apresenta‐se um Folheto Informativo com as condições de participação no trofeu KART KID Race School
Taxa de Participação por PROVA

Dados para faturação (*)

Referente á/ao
Valor
Iva (23%)
Total a pagar

Nome
395,00 €

Contribuinte

90,85 €

Morada

485,85 €

C. Postal ‐ Cidade
(*) ‐ Só preencher estes campos se a fatura for em outro nome, que não
o do Piloto ou do Pai (Mãe) ou tutor aqui mencionados.

FORMAS DE PAGAMENTO:

Nome do Títular: NEWSALE LDA

O pagamento da Taxa de Participação deverrá ser efectuado
IBAN: PT50004514554028766253004
por transferência ou numerário para:

BIC/SWIFT: CCCMPTPL

Para além do valor da 1ª Taxa de Participação é exigida uma caução de 1.943,40 € que poderá ser efetuada de 3 formas:
Hipótese 1 ‐ 5 cheques caução de 485,85€ cada, em nome de NEWSALE, Lda, 5 de abril de 2019, 3 de maio de 2019, 5 de julho
de 2019, 6 de setembro de 2019 e 25 de outubro de 2019 respectivamente, que passam a ser os pagamentos futuros das
provas.
Hipótese 2 – 1 cheque caução de 1.943,40 €, em nome de NEWSALE, Lda, com data 5 novembro de 2019 (após a data da ultima
prova do Troféu), e neste caso o concorrente pagará o valor de 485,85€ em cada uma das datas apontadas na Hipotese 1. No
final Trofeu, ser‐lhe‐á devolvido o cheque caução. Ressalve‐se que se o piloto faltar a uma ou mais provas do trofeu terá que
pagar igualmente essa(s) prova(s) .
Hipótese 3 –Dispensa da caução com pagamento integral das provas até 15 de março de 2019, no valor de 2.429,25€.
Nota Importante: A não possibilidade do concorrente participar em qualquer prova integrada no trofeu KART KID RACE
SCHOOL 2019, implica a obrigatoriadade de pagamento da respectiva inscrição.
O boletim de inscrição, o comprovativo de pagamento e a caução deve ser enviado para:
Rua Dr. Augusto Cesar Cerqueira Gomes, 94 4705-093 BRAGA Tel: 969 859 242
NEWSALE, Lda.

info@kartkid.pt

A inscrição só será aceite e portanto considerada efectiva, se acompanhada dos comprovativos de pagamento da Taxa de
Participação e da Caução.

DECLARAÇÃO:
Eu abaixo assinado, declaro serem verdadeiros os dados apresentados neste boletim de inscrição e mais declaro que
autorizo o (a) meu/minha filho(a) (tutelado/a) aqui identificado como Piloto, a praticar a actividade desportiva de
Karting e a requerer a respectiva Licença Desportiva
Tomei conhecimento e declaro assunir a responsabilididade relativa à participação na componente prática
desportiva do Karting de Competição pelo Piloto acima inscrito
Data:
Assinatura do Pai, Mãe ou Tutor:

