
NOME DO TITULAR

MATRÍCULA UNIDADE

TEL. COMERCIAL TEL. RESIDENCIAL

CELULAR EMAIL

NOME    PESCADOR:   SIM (  )    NÃO (   )

PARENTESCO

NOME    PESCADOR:   SIM (  )    NÃO (   )

PARENTESCO

NOME    PESCADOR:   SIM (  )    NÃO (   )

PARENTESCO

NOME    PESCADOR:   SIM (  )    NÃO (   )

PARENTESCO TAMANHO CAMISETA:

Pela presente, eu autorizo a ARCO/SPM  a efetuar a cobrança em minha folha de pagamento junto a ECT a importância de  R$ 

 ____________________ referente a participação no evento de acordo com as referencias de valores informados e somados acima. 

Em caso de solicitação de cancelamento, antecipado, da inscrição, por parte do associado titular, a ARCO/SPM fará o ressarcimento, 

de parte do valor pago, conforme os percentuais:  100% do valor para solicitações de cancelamento recebidas até 15 dias antes do 

evento;  80% do valor para solicitações de cancelamento recebidas até 10 dias antes do evento;  60% do valor para solicitações de 

cancelamento recebidas até 05 dias antes do evento;  30% do valor para solicitações de cancelamento recebidas até 02 dias antes do 

evento; E também estou de acordo que na impossibilidade de minha presença ou de meus dependentes e convidados o valor não 

será ressarcido, exceto se estiver realizado o cancelamento com antecedência, assim como isento a ARCO/SPM de qualquer 

responsabilidade quanto aos meus atos e de meus acompanhantes durante o período da excursão, bem como perdas e danos de 

bens pessoais. Todos os participantes deverão portar um documento de identificação com foto, e os menores de 18 anos deverão 

estar acompanhados de seus pais ou responsáveis. Recomenda-se ao excursionista evitar atraso quanto ao horário descriminado no 

roteiro.

São Paulo, ____________ de ________________________ de 2021.

__________________________________________

Assinatura do Titular

TAMANHO CAMISETA:

DATA NASC.: TAMANHO CAMISETA:

DATA NASC.:

DATA NASC.:

INFORMAÇÕES

A ficha de inscrição deve ser enviada para a Administração da ARCO/SPM através WhatsApp 11 94765-5440 ou para o email: andressa@arcospm.org.br                                                                                         

Maiores informações: 11 3641-2723 / 3641-2463

FICHA DE INSCRIÇÃO 

RELAÇÃO DE DEPENDENTES E CONVIDADOS   

                 DADOS DO TITULAR                                                                                             ÔNIBUS (  )    CARRO (   )

                                       PESCADOR:   SIM (  )    NÃO (   )   TAMANHO :  

TAMANHO CAMISETA:

DATA NASC.:

2021

INSCRIÇÕES ABERTAS!INSCRIÇÕES ABERTAS - VAGAS LIMITADAS!

Data: 12 de Dezembro (Domingo)

 08h00 às 16h00Horário:

 Ranchão do PeixeLocal:

INCLUSO NO VALOR

- Participação no Torneio
- 01 Camiseta
- 01 Máscara
- 01 Medalha
- Churrasco á vontade
- 02 Voucher de Suco ou 
Refrigerante ou Cerveja

PREMIAÇÃO COM TROFÉU

- Maior Peixe Pesado 

- Destaque do Torneio 

- Pescador mais Jovem 

- Pescador mais Experiente 

- Melhor Pescadora 

- Medalhas alusivas ao evento 


