Inscrições

Data limite de inscrição em escalões de competição

01 de Outubro 2018 - segunda-feira 23H59
Data limite para inscrições sem agravamento nos escalões de
competição
08 de Outubro 2018 - segunda-feira 23H59
Data limite para inscrições dos escalões de competição com
agravamento.
Para os escalões abertos e de promoção, as inscrições
continuam abertas, mas dependendo sempre da disponibilidade
de mapas, pelo que a atempada inscrição nestes escalões é
aconselhável.

Escalões:
-

Escalões de competição (Idades a 31 Dezembro de 2018)

Idade

Escalão
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15 e menos

H/D15

16 e 17

H/D17

18, 19 e 20

H/D20

21 ou +

HE/DE H/D21A

40 a 49

H/D40

50 a 59
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H/D50

60 ou +

H/D60

- Escalões abertos

Open Médio – Dificuldade técnica e exigência física média
Open Longo – Dificuldade técnica e exigência física média/alta

Preços

Por etapa e por pessoa: (Dist Média e Dist Longa)

Filiados na FPO

Até01 Outubro 18

3/9

Inscrições

De 02Out. a 08Out18

Jovens até 20 anos

3,00 €

4,50 €

Adultos exceto Elites

6,00 €

9,00 €

Elite

7,00 €

10,50 €

Federados Não Renovados
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Jovens até 20 anos

5,00 €

7,50 €

Adultos exceto Elites

10,00 €

15,00 €

Elite

11,00 €

16,00 €

Não Filiados na FPO (

Escalões Abertos

)
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Jovens até 20 anos

3,00 €

Adultos

5,00 €

Escalões abertos estão isentos do pagamento de aluguer de SI Card

Dados obrigatórios para inscrição (individual ou em grupo):

- Nome(s) do(s) participante(s);

- Data(s) de nascimento;

- Nome do Clube;

- Nº de filiado na FPO (caso não seja filiado na FPO o nº de Bilhete de Identidade;
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- Nº do SI Card, caso tenha um. Na ausência deste, ser-lhe-á alugado um;

- Aluguer de SI-Card: atletas federados pagam 1,00 € por dia;

- A perda ou não devolução do SI Card alugado implica o
pagamento de 50€ Escalão de participação;
- Nº de dias de participação (na eventualidade de participar
apenas num dos dias, mencionar qual)
- As inscrições para os escalões abertos podem ser efetuadas até
ao dia de prova, ficando, no entanto, condicionadas à
disponibilidade de mapas.
Como fazer a inscrição:
- Federados na FPO

As inscrições dos federados devem ser feitas online no sistema OASIS, após login .
- Não Federados na FPO

As inscrições de atletas não federados podem ser feitas também no OASIS, sem necessidade
de registo
ou enviar as
inscrições para o email
;
actividadescoa@gmail.com

Seguro Desportivo

7/9

Inscrições

O participante está coberto, durante o período de realização da atividade, pela Apólice de
Acidentes Pessoais NºAG63293806 da Companhia de Seguros Fidelidade, à qual corresponde
os respetivos capitais:

-Despesas de Tratamento – € 4.343,00 com uma franquia de € 50,00 por sinistro ao cargo do
participante;

-Morte ou Invalidez: € 27.079,00 (excluída as despesas de morte de pessoas com idade inferior
a 14 anos) e despesas de funeral de € 2.168,00 e pelo seguro de Responsabilidade Civil com
apólice Nº RC63321119 da Companhia Fidelidade com o capital de 55.000,00€, com uma
franquia de 250,00€ ao cargo do participante. (Acidente é um acontecimento fortuito, súbito e
anormal devido a causa exterior e violenta, estranha à vontade da pessoa segura e que nesta
origine lesões corporais).

O Sinistrado tem de pedir o formulário de Participação de Sinistro ao COA/FPO. A Participação
de Sinistro deverá ser devidamente preenchida e assinada pelo sinistrado (ou encarregado de
educação, no caso daquele ser menor) e enviada para a sede da FPO com a maior brevidade
possível. (juntamente ou à posteriori terá de ser também enviadas todas as faturas das
despesas decorrentes do sinistro).

Responsabilidade

O participante declara que se responsabiliza por qualquer dano por ele causado a terceiros,
durante a Actividade, desresponsabilizando deste modo o COA de qualquer ónus.

Aluguer de SPORTident
- 1€ por dia de utilização e 50€ de caução. No final da prova, os atletas devem dirigir-se ao
Secretariado, onde contra a entrega do SI-Card resgatarão a caução de 50€.
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Pagamentos

Os pagamentos podem ser efetuados por transferência bancária para a seguinte conta
(transferência nacional usar NIB, transferência internacional usar IBAN / SWIFT):

Banco: Caixa Agrícola

Agência: Tramagal

NIB: 004553904027724497787

IBAN: PT50004553904027724497787

SWIFT CODE BIC: CCCMPTPL

A transferência deve ser efetuada até 10 dias após a inscrição online. Só após a receção do
pagamento, a organização enviará e-mail a confirmar a inscrição ou a solicitar eventuais dados
em falta.

Custos adicionais relacionados com as transferências serão imputados aos atletas.
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