
NOME: MATRICULA:

RG: CPF: Camiseta Tam:

EMAIL:

TEL. RES.: TEL. CEL.: TEL. REC.:

                                      DT. NASC.:

ASSOCIADO / DEPENDENTE - UTILIZAÇÃO DE ÔNIBUS - R$ 110,00

Pescador: Transporte + Participação do Torneio + Camiseta + Boné + Medalha + Churrasco a vontade = 2 vouchers bebidas

Pescador: Participação do Torneio + Camiseta + Boné + Medalha + Churrasco a vontade = 2 vouchers bebidas

Ficha de Inscrição  Torneio de Pesca ARCOSPM - Abril 2019
Local do Torneio: Ranchão do Peixe  - Av. Berlamino Pereira de Carvalho, 5001 - Mairiporã - SP

Atenção: O Torneio será disputado das 08h00 as 15h00 - Evento destinado aos Pescadores
DADOS DO PESCADOR - FAVOR PREENCHER DE FORMA LEGIVEL 

Pescador:  Sim (    )    /   Não (    )

VALORES PARA A PARTICIPAÇÃO: Marque com um "X" na opção abaixo (os valores cobrados serão por pessoa)

ASSOCIADO / DEPENDENTE - UTILIZAÇÃO DE VEICULO PRÓPRIO - R$ 90,00

Pescador: Participação do Torneio + Camiseta + Boné + Medalha + Churrasco a vontade = 2 vouchers bebidas

CONVIDADO - UTILIZAÇÃO DE VEICULO PRÓPRIO - R$ 120,00

VALORES PARA PARTICIPAÇÃO DE ASSOCIADOS E DEPENDENTES - PESCADORES

VALORES PARA PARTICIPAÇÃO DE CONVIDADOS - PESCADORES
VALORES PARA A PARTICIPAÇÃO: Marque com um "X" na opção abaixo (os valores cobrados serão por pessoa)

LOCAL DE SAIDA DA VAN: Estação Barra Funda CPTM/Rua Tagipuru  - Referencia: de fronte a Uninove na baia de estacionamento do Memorial

O pagamento poderá ser efetuado em dinheiro ou em 2x no cartão de Crédito - Visa / Mastercard 

CONVIDADO - UTILIZAÇÃO DE ÔNIBUS - R$ 140,00

Pescador: Transporte + Participação do Torneio + Camiseta + Boné + Medalha + Churrasco a vontade = 2 vouchers bebidas

LOCAL DE SAIDA DA VAN: Estação Barra Funda CPTM/Rua Tagipuru  - Referencia: de fronte a Uninove na baia de estacionamento do Memorial

TEL/CONTATO NASCIMENTO

TEL/CONTATO DT. NASC.

 Caso o pescador queira levar um acompanhante o mesmo deverá ser relacionado nos campos abaixo. Os valores cobrados para acompanhantes serão: Associados e 
dependentes não pescadores R$45,00 Crianças de 5 a 12 anos R$ 25,00 se utilizarem transporte R$65,00 Adultos e R$45,00 crianças - Convidados não pescadores R$60,00 

crianças de 5 a 12 anos R$40,00 se utilizar transporte R$80,00 Adulto e R$60,00 crianças de 5 a 12 anos. 

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. 

NOME COMPLETO

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.

AUTORIZAÇÃO DE DÉBITO E DECLARAÇÃO (favor informar o valor e assinar)

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.

RELAÇÃO DE ACOMPANHANTES - NÃO PESCADORES - SOMENTE PASSEIO

RG

RELAÇÃO DE PESCADORES - DEPENDENTES E CONVIDADOS - marque o tamanho da camiseta ao lado do nome
NOME COMPLETO ASSOCIADO / CONVIDADO

Pescador Associado (    ) / Convidado (    )

IMPORTANTE: A inscrição para o  Torneio de Pesca ARCOSPM é limitada a 100 participantes, em razão da quantidade de pessoas por baia. As inscrições deverão ser realizadas 
até o dia 04/04 ou até que se complete o limite máximo de participantes que será de 100 pescadores. 

Pescador Associado (    ) / Convidado (    )

Pescador Associado (    ) / Convidado (    )

Pescador Associado (    ) / Convidado (    )

PARA O PAGAMENTO COM CARTÃO DE DÉBITO E CRÉDITO O MESMO DEVERÁ SER REALIZADO NA SEDE SOCIAL OU SEDE ADMINISTRATIVA

APÓS PREENCHER ESTA FICHA ENVIAR E-MAIL sedesocial@arcospm.org.br CONFIRME O RECEBIMENTO NO TEL 11 3768-4181

_________________________________________________

ASSINATURA DO TITULAR


