
Boletim de inscrição
Participante:
Nome: ____________________________________________________________________________________________________
Morada:___________________________________________________________________________________________________
Cód. Postal:_____________________________  Data de Nasc.: _______________________
e-mail:___________________________________________________________________ Telemóvel: ________________________ 
C.C.: __________________________ NIF:  __________________________ Carta de Condução: _____________________________
Sócio ACP:  Sim:                     |             Não:                  Se sim, número: ____________________________________

Passageiro 1:
Nome: ____________________________________________________________________________________________________
e-mail:___________________________________________________________________ Telemóvel: ________________________
Passageiro 2:
Nome: ____________________________________________________________________________________________________
e-mail:___________________________________________________________________ Telemóvel: ________________________
Passageiro 3:
Nome: ____________________________________________________________________________________________________
e-mail:___________________________________________________________________ Telemóvel: ________________________

Automóvel 
Marca:______________________________    Modelo:______________________________   Ano:___________________________

Passeio Turístico

 NB: não são aceites inscrições que não venham acompanhadas do valor total da respectiva taxa

Taxa de Inscrição Passeio Turís�co
 'Hotel Resort e SPA Alambique D´Ouro' – FUNDÃO  ****

* Inclui 2 noites de alojamento para 2 pessoas em quarto twin + 4 refeições + troféu SPAL 
** Inclui 4 refeições + troféu SPAL
*** Inclui 4 refeições e duas noites em cama extra no quarto principal
**** Inclui 4 refeições e duas noites de alojamento em quarto individual

Programa completo*
2 pessoas

390 Euros
Programa sem alojamento**

Uma pessoa em cama extra ***
Uma pessoa em quarto individual ****

290 Euros
195 Euros
295 Euros

Modalidade de Pagamento
Transferência Bancária _ IBAN da CGD: PT50 0035 0360 000 714 214 31 38 (obrigatório o envio do comprovativo da transferência) 
Cheque nº______________________________________________________        Banco_________________________________________________

NOTA: Ao efec�var esta inscrição tomo conhecimento e aceito que alguns dados pessoais sejam transmi�dos às unidades hoteleiras e de restauração, bem como à 
companhia de seguros, para efeitos legais e obrigatórios. Aceito ainda, salvo indicação em contrário, a cedência da minha imagem para efeitos de produção de material 
corpora�vo e divulgação à comunicação social. Consulte a nossa polí�ca de privacidade em www.escapelivre.com

 Assinatura: ____________________________________________________________________________________________________________
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