Inscrições

Os atletas federados ou pertencentes a clubes filiados na FPO devem efectuar as inscrições
online via OASIS . Para todos os restantes atletas devem enviar as inscrições por e-mail: j
a.mota@sapo.pt
ou
inscrever@coa.com.pt

Taxas de Inscrição (por dia)
Preços por
pessoa / dia

Até 15 de NOV 2009

De 15 a 22 de NOV 2009

Jovens federados
Até 20 anos (1)

3,00 €

4,50 €

Adultos federados
> 20 anos)(1)
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5,00 €

7,50 €

Jovens não federados
até 20 anos (2)

3,50 €

Adultos não federados
>20 anos (2)

6,00 €

(1) Aos atletas federados não renovados acresce as taxas de seguro desportivo:
- 1 dia (1,75€); 2 dias (3,00€)
(2) Aos valores indicados para os atletas não federados na FPO acresce o Seguro
Desportivo:
- 1 dia (1,75€); 2 dias (3,00€).
(2) Aos atletas não federados na FPO, aquando das inscrições devem obrigatoriamente
fornecer os seguintes dados sem os quais, sofrem a penalização da inscrição não ser aceite:

- Nome (s) do (s) participante (s);
- Data (s) de nascimento;
- Nome do Clube;
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- Nº de filiado na FPO (caso não seja filiado na FPO o nº de Bilhete de Identidade);
- Nº do SI Card, caso tenha um;
- 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 efectuadas até ao dia de prova,
ficando, no entanto, condicionadas à disponibilidade de mapas.
Nota: Os atletas que
pretendem participar em grupo, devem efectuar apenas uma única inscrição mencionando os
dados obrigatórios de todos os participantes que o constituem.
Aos atletas não federados só será considerada a inscrição após terem efectuado o pagamento
por transferência bancária, enviando o comprovativo para endereço electrónico
tesouraria@coa.com.pt
.

Aluguer de SI Card – 1,00 € (dia) A perda ou não devolução do SI Card alugado implica o
pagamento de 45€

Alterações (entre 15 e 22 de NOV): mudança de escalão - 1€; cancelamento de inscrição - 2€
Depois de 22 de NOV só serão aceites inscrições para os escalões abertos.
Pagamento por transferência bancária para COA: Banco Totta
NIB: 0018 0003 12495966020 60
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