INFORMAÇÕES RELEVANTES
A Marcha/Corrida MAMAMARATONA este ano está integrada no evento
“Algarve Tri-Run 5.0”. O evento vai decorrer no dia 27 de Outubro de 2019,
no Passeio das Dunas (Vilamoura-Quarteira) com partida marcada para as
10H00.
KITS: Poderão ser levantados no Secretariado localizado no recinto do evento
no próprio dia ou a partir de dia 21 de Outubro em local a designar.
Secretariado: Estará aberto no dia 27 de Outubro (dia do evento) para entrega de Kits de Grupo.
SORTEIO: A organização irá colocar todos os números referentes às inscrições na Mamamaratona, numa Tômbola no local do evento, para os inscritos
na Mamamaratona se poderem habilitar a ganhar os prémios do sorteio.

PROCEDIMENTOS
INSCRIÇÃO EM GRUPO - a partir de 10 pessoas - terá de haver uma pessoa
que se responsabilize pelo registo dos participantes. Como proceder:
1- Este responsável regista os participantes na Ficha de Inscrição de Grupo
(Página 3);
2- O Responsável fica com o dever de receber o valor de cada inscrição e
entregá-lo à AOA, na totalidade;
3- Deve realizar transferência bancária até ao dia 25 de Outubro para o
seguinte

IBAN:

CAIXA

CRÉDITO

AGRÍCOLA

PT50

0045

7210

40222924977 44;
4- Deverá proceder ao envio de cópia do comprovativo de pagamento (via
e-mail, para mama.maratona@aoa.pt), com o nome, contacto telefónico e
e-mail.
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PREENCHIMENTO DA INSCRIÇÃO DE GRUPO
1- Todos os nomes introduzidos nesta inscrição de grupo têm de ser nomes
completos;
2- O campo a amarelo apenas deve ser preenchido se o inscrito for menor
(idade inferior a 18 anos);
3- Se o inscrito for menor de 18 anos deverá indicar obrigatoriamente um
responsável (que esteja inscrito na prova), esse responsável poderá ter no
máximo dois menores associados;
4- Não haverá tamanho de T-shirt para criança, os tamanhos disponíveis
são: S, M, L e XL;
5- O campo a azul é reservado a informações relativas à forma de pagamento;
6- Se o inscrito pretende fazer um donativo terá de indicar no campo destinado para o efeito o valor do mesmo;
7- No campo “Total (Euros)” será indicado o valor final pago pela inscrição
(em caso de haver donativo, soma-se esse valor ao valor pago pela inscrição).
8- No “Valor Total” que se encontra abaixo da tabela será o local reservado
para a colocação do valor total recebido (soma da coluna “Total (Euros)”;
9- Preço especial de grupo: 7 euros por pessoa (não reembolsável) até dia 25
de Outubro; (Não existem inscrições de grupo no dia do evento, apenas
irão existir recolha dos Kits de Grupo)
10- a) Esta ficha de inscrição não é válida para inscrições de grupo do
Calendário Regional de Marcha e Corrida do IPDJ (Instituto Português de
Desporto e Juventude), pois as mesmas são gratuitas e não têm direito a Kit
do evento.
b) Neste caso o responsável de grupo deverá preencher a “Ficha de Inscrição” disponibilizada pelo IPDJ ao Centro Municipal ou Junta de Freguesia da
sua àrea de residência.
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Esta Inscrição de Grupo pertence à 3ª Fase de inscrições que termina no dia 25 de Outubro de 2019.

ENTIDADE:
PESSOA RESPONSÁVEL:
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