
DESPORTO Atletismo / Sul 

O levantamento dos dorsais, salvo indicação expressa em contrário do Clube, apenas pode ser feito, como habitualmente, no 

local da partida, até 45 minutos antes do início e no dia da prova junto dos elementos habituais da Secção que estiverem 

presentes para o efeito e nunca junto das respetivas organizações. O não cumprimento destas regras poderá determinar a 

inibição de novas inscrições através do Clube. 

Os dorsais não levantados pelos sócios até à hora limite estabelecida, quer no presente template quer no que possa ser 

divulgado de outras formas (ex: email) pelo Clube ou pela Secção, são de imediato atribuídos a outros colegas/sócios que 

estejam presentes no local da prova, em espera de vagas. 
 
                                               
                                 

• Corrida (10 Km): € 5.00. 
 
 
 
 
 
 
 

Inscrições até dia 27 de outubro. 

No dia 28 de outubro, o Clube, como habitualmente, divulgará no site o nome dos sócios cujas inscrições forem consideradas. 

Na corrida só poderão participar indivíduos com mais de 18 anos de idade (inclusive). 

Não será válida qualquer inscrição não confirmada pelo Clube Millennium bcp. 

O sócio não suportará custos inerentes à sua desistência nos casos em que ainda seja possível ao Clube dar seguimento ao seu pedido 
junto da organização da respetiva prova. 

 

Aceda aqui às normas do Atletismo Sul. 

Quaisquer esclarecimentos adicionais ou outros assuntos relacionados com a modalidade, contactar: humbertoferr@gmail.com (seccionista 
da modalidade) ou paulo.bastos@millenniumbcp.pt (diretor da modalidade). 

Aos sócios, que se estão a inscrever pela 1ª vez numa prova de Atletismo, solicitamos o envio de e-mail com os respetivos dados pessoais 
(nome, idade, email, telef. e telm.), para humbertoferr@gmail.com e fernando.rodrigues@millenniumbcp.pt  

Atletismo FICHA DE INSCRIÇÃO 

Prova Local Distância Horário Data da Prova 

S. Silvestre Amadora 
Praça de S. Silvestre (estação 

de metro da Amadora) 
Corrida - 10 km 18h00 31-12-2016 
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