Associação de Patinagem de Setúbal
Fundada em 01 de Junho de 1987
Filiada na Federação Portuguesa de Patinagem
Rua Stara Zagora, 22-A – 2830-364 Barreiro – Telefones: 218 255 202 / 935 457 670

PROTOCOLO
21ª Taça APS
Local:

Alcácer do Sal
Pavilhão Municipal Alcácer do Sal – Alcácer do Sal - ACA
Piso: Madeira
Medidas: 44 x 22

Data:

25 de Março de 2017

Horário:

A divulgar após o sorteio

Inscrições:

Aberta a todos os patinadores inscritos nesta Associação de acordo
com o regulamento da prova.

Prazo de Inscrição:

Até ao dia 10 de Março de 2017 pelas 16H30. Após esta
data/hora poderão ser eventualmente, aceites inscrições até à data
do sorteio, com agravamento de 100% no valor da taxa de
Inscrição.

Taxa de Inscrição:

Por equipa: € 90,00 (noventa euros)

Pagamento:

A efetuar na secretaria da APS até ao prazo limite da inscrição.
O pagamento deverá obrigatoriamente dar entrada até ao prazo
limite da inscrição.
Por Cheque, numerário ou transferência bancária para o NIB:
0036 0049 99100228383 32
O comprovativo de pagamento deverá obrigatoriamente dar entrada
até ao prazo limite da inscrição. Se o mesmo não for cumprido, a
taxa a pagar passará para o dobro do estipulado.

Desistências:

São permitidas até à data do sorteio. Depois de realizado o sorteio
serão consideradas faltas desportivas, não havendo devolução da
taxa paga.

Sorteio:

A realizar no dia 14 de Março de 2017 pelas 20:30 Horas na
sede da APS (Rua Stara Zagora nº 22-A - Barreiro)

Provas:

Patinagem Livre Individual, Pares Artísticos e Solo Dance

Ficha de Inscrição:

Em anexo

Observações:

As inscrições só serão aceites quando feitas em impresso próprio
original, devidamente preenchido, com todos os elementos nele
solicitados, carimbado e assinado, com o respectivo pagamento.
O não cumprimento do acima estabelecido, origina a não inclusão dos
infractores no sorteio, em consequência, a não participação nas
provas.

Barreiro, 14 de Fevereiro de 2017

