FICHA DE INSCRIÇÃO
DADOS DA TRIPULAÇÃO
Nº de Pessoas a bordo
Nome e Apelido
Data de Nasc.
Piloto
Morada
Comandante
Nacionalidade

Telef./Tlmv

Email

Grupo Sanguíneo
Localidade

O

RH

+

RH

+

RH

+

RH

+

C.P.

B.I./Cartão de Cidadão/Passaporte

Tipo de licença

Nº de licença

Data de validade

Data de validade do certif. médico

Nome e Apelido
Passageiro 1

Data de Nasc.

Telef./Tlmv

Email
Localidade

Nacionalidade
Se Piloto Ý

Grupo Sanguíneo

Morada

O

C.P.

B.I./Cartão de Cidadão/Passaporte

Tipo de licença

Nº de licença

Data de validade

Data de validade do certif. médico

Nome e Apelido
Passageiro 2

Data de Nasc.

Telef./Tlmv

Email
Localidade

Nacionalidade
Se Piloto Ý

Grupo Sanguíneo

Morada

O

C.P.

B.I./Cartão de Cidadão/Passaporte

Tipo de licença

Nº de licença

Data de validade

Data de validade do certif. médico

Nome e Apelido
Passageiro 3

Data de Nasc.

Telef./Tlmv

Email

Morada

Localidade

Nacionalidade
Se Piloto Ý

O

C.P.

B.I./Cartão de Cidadão/Passaporte

Tipo de licença

Nº de licença

Marca

Data de validade

Modelo da Aeronave

Ano de Construção
Aeronave

Grupo Sanguíneo

Data de validade do certif. médico

Matricula

Cor

Nº de lugares

N.º de Série

Nome do Proprietário
Potência (hp)

Peso Máximo (kg)

Autonomia (h)

N.º de cert. de aeronaveg.
Tipo de Seguro
N.º

Duplo
Outros Alojamento
(Quarto)
Individual

Tamanho
do
“POLO”

(1 por pessoa)

XS
S
M
L
XL
XXL

Veloc. Cruzeiro (Kts)

Validade

N.º de reg. de matricula

Data de validade

N.º de Apólice

Consumo (l/h)
N.º de licença de estação
Companhia

N.º

Se quer partilhar o seu quarto com algum outro participante, indique o seu nome abaixo:

Aceito as condições gerais de participação (lêr na folha seguinte)

Data:

Aeródromo Municipal Bragança
5300-431
Baçal
Portugal

Assinatura:

NIPC: 501 788 395
mail geral: info@aeroclubedebraganca.pt
Website: www.aeroclubedebraganca.pt
Facebook: www.facebook.com/aeroclubedebraganca

Devido às exigências das Autoridades a inscrição só será validada no momento do envio, por email, das cópias dos seguintes documentos:
•
Licença do Piloto
•
Certificado médico
•
Certificado de aeronavegabilidade
•
Certificado de matricula
•
Seguro da Aeronave
•
Licença de estação
•
Dados dos passageiros

Condições Gerais de Participação
•
O Piloto Comandante é o único responsável pelo voo e sua correta preparação.
•
A organização irá proporcionar toda a informação útil necessária mas será o Piloto Comandante que determinará as regras do seu voo.
•
As regras do Ar imperam na participação deste evento.
•
É da responsabilidade do Piloto Comandante possuir, em seu poder, toda a documentação respeitante à aeronave e tripulação.
•
Durante todo o Raid os participantes estão obrigados a assistir a todos os Briefings convocados pela organização.
•
A Organização reserva o direito de excluir, antes ou durante o Raid, qualquer participante cujo comportamento prejudique o bom
ambiente e as regras impostas.
•
Devido a condições adversas, por não se realizar uma ou várias etapas, os custos extra serão assumidos pelos participantes, não
podendo reclamar à Organização a devolução de valores dos serviços não utilizados, contratados por esta.
•
Em caso de anulação de inscrição, não poderá ser devolvida a importância relativa aos gastos de cancelamento de serviços.
•
Ao enviar este formulário, o participante declara como certos todos os dados introduzidos.

