CAMINHADA PRIMAVERA SOLIDÁRIA
Arrifana | 25.Março.2018 |10h00
Início: Largo Manuel José Pereira
Nº Inscrição: ____________

Ficha de Inscrição
Nome:
Morada:

Código Postal:

Localidade:

Concelho:

Telemóvel:

Email:

Tamanho da T-shirt:

Data Nascim/:
Donativo:

Data:

Assinatura:

REGULAMENTO CAMINHADA PRIMAVERA SOLIDÁRIA - 25.Março.2018
Este evento é uma iniciativa e organização da Junta de Freguesia de Arrifana em parceria com a LPCC.
O valor de inscrição é 3,00€ revertido para a LPCC com Oferta de garrafa de água de 0,33l, peça de fruta e t-shirt.
A participação não tem limite de idade, sendo da inteira responsabilidade do participante o seu estado de saúde.
A caminhada terá o acompanhamento de uma ambulância dos B.V. Arrifana para caso de socorro.
A Organização reserva-se ao direito de utilização de fotografias ou imagens registadas durante o evento.
Caberá ao participante respeitar as diretrizes da Organização, quanto ao percurso bem como regras de segurança.
Caso as condições climatéricas não permitam a realização do evento, cabe à Organização agendar nova data.
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