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

Comité Distrital de Patinagem Artística

PROTOCOLO
Prova: Testes Iniciação/ Testes Disciplina
Local:

Pavilhão Clube pessoal Siderurgia Nacional – CPSN – Paio Pires

Data:

27 e 28 de abril 2019

Piso:

Madeira

Horário:

A divulgar após o sorteio

Inscrições:

Aberta a todos os patinadores inscritos nesta Associação, que tenham obtido
aprovação nas Provas imediatamente anteriores, à que se inscrevem.

Prazo de Inscrição:

Todas as inscrições devem dar entrada por até ao dia 22 de Abril de 2019.

Taxa de Inscrição:

Iniciação € 10,00 p/atleta e p/prova / Disciplina € 15,00 p/atleta e p/prova.

Pagamento:

Cheque, numerário ou transferência bancária para o NIB:
0036 0049 99100228383 32
O comprovativo de pagamento deverá obrigatoriamente dar entrada até à data
limite da inscrição. Se o mesmo não for cumprido, a taxa a pagar passará para o
dobro do estipulado.

Desistências:

Depois de realizado o sorteio serão consideradas faltas desportivas, não
havendo devolução do valor pago.

Sorteio:

A realizar no dia 23 de Abril de 2019 pelas 20.30 Horas

Provas:

De acordo com Regulamento Técnico e Regulamento Geral da Patinagem
Artística da FPP.

Suportes Musicais:

É obrigatório o envio dos suportes musicais em ficheiro MP3 no ato do envio
da inscrição, o que não dispensa a apresentação do dispositivo informático de
armazenamento no dia da Prova.

Inscrição:

A inscrição será realizada na Plataforma Oficial da Patinagem Artística da FPP.
Os clubes deverão utilizar o acesso anteriormente fornecido, à referida
plataforma, os que ainda não tenham credenciais de entrada, deverão preencher
o seguinte formulário a fim de as receber:
https://goo.gl/forms/lr9nv0nngFCeHZfi2

Observações:

O não cumprimento do acima estabelecido, origina a não inclusão dos infratores
no sorteio, em consequência, a não participação na prova

Barreiro 08 de Abril de 2019
Saudações Desportivas
documento informático - não necessita de assinatura

