
Anexo B, do Regulamento da 2ª Edição do Passeio Ciclístico do dia do Marinheiro

MARINHA DO BRASIL

CAPITANIA DOS PORTOS DO PIAUÍ

FICHA DE INSCRIÇÃO

PERÍODO DE INSCRIÇÃO: 10/10/2019 a 25/11/2019
Nome: _________________________________________________________________________________
CPF: _____________________________ RG/Expedidor  ________________________________________
Data Nascimento: ________/________/________ Idade: ___________ fator Rh: _____________________
Endereço: _____________________________________________________ Bairro: __________________
Cidade: ______________________________ Estado: __________________________________________
Fone: __________________________________ E-mail: ________________________________________

TAMANHO DA CAMISA: (   ) P (   ) M (   )  G (   ) GG

REGULAMENTO

Eu, declaro para os devidos fins de direito, que estou participando da 2ª Edição do Passeio Ciclístico do dia do Marinheiro
-  PARNAÍBA-PI. Por  livre  e  espontânea  vontade, assumo  expressamente  que  sou  conhecedor  de  meu  estado  de  saúde  e
capacidade física, e estou devidamente apto para participar do evento, de acordo com as seguintes condições abaixo:

a) Conheço e estou de acordo com o regulamento  do passeio,  disponível  no site da Capitania dos Portos do Piauí,
(www.marinha.mil.br/cppi); 

b) Concordo  em  observar,  cumprir  e  acatar  qualquer  decisão  oficial  dos  organizadores  do  evento,  especialmente
relativamente à possibilidade de terminá-lo de maneira segura, bem como a utilização e condições de meus equipamentos; 

c) Assumo obedecer ao seu trajeto, delimitações de pista, sentido de via e indicações do pessoal competente;
d) É “aconselhável” e expressamente “recomendável” o uso de protetor solar e portar recipiente próprio com água,

bem como fazer uso de equipamento de segurança, capacete, joelheira, cotoveleira e calçado adequado;
e) Haverá aos participantes, um serviço de apoio médico, para prestar o 1º atendimento e eventuais remoções;
f) A organização irá fornecer água e frutas após o Evento para os participantes;
g) As inscrições são gratuitas, vinculadas apenas a doação de 1 Kg de alimento não perecível, exceto sal, e 1 Li/Kg de

produto de limpeza, que serão doados para uma Entidade Assistencial do município de Parnaíba - PI;
h) Os Kits passeio serão entregues nos horários de 08h30 as 11h30 e 13h30 as 15h30, dos dias 4 (quarta-feira) e 5

(quinta-feira) de dezembro na sede da Capitania dos Portos do Piauí, Avenida Nações Unidas, nº 530, Bairro Nossa Senhora do
Carmo, Parnaíba – PI, sendo obrigatório à apresentação do comprovante de inscrição e documento de identificação com foto; e

i) No encerramento do evento, ocorrerá um sorteio de brindes que será realizado pelo número de inscrição.
Por fim, autorizo, de forma irrevogável e irretratável, os organizadores do evento e seus patrocinadores, a utilizarem a minha

imagem através de fotografias,  filmagem ou qualquer outra forma que mostre  minha  participação deste evento,  bem como
veicular a minha imagem por meio de qualquer meio de comunicação existente, sem incorrer no pagamento de qualquer valor por
esse fato.

Por ser verdade firmo o presente, declarando estar firmando a ficha de Inscrição e o Termo de Responsabilidade.

Parnaíba, _______de _________________ de 2019.
_______________________________________________________
Assinatura do participante (ou seu pai/responsável, se menor e idade)

....................................................................................................……………………..

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO

Obrigatório,  apresentar este comprovante e documento de identificação com foto, para o recebimento do Kit passeio que será entregue nos
horários  de  08h30 as 11h30 e 13h30 as 15h30, dos dias 4 (quarta-feira) e 5 (quinta-feira) de dezembro  na sede da CPPI. Somente os
participantes inscritos, poderão retirá-los.
Recebi  a doação de 1 Kg de alimento não perecível,  exceto sal,  e 1 Li/Kg de produto de limpeza referente à inscrição
do(a):  Nome completo: __________________________________________________________________________
Recebedor (nome legível): __________________________________________________ Data:_____/______/2019
Mais informações pelo telefone: (86) 3321-2770 ou pelo site: www.marinha.mil.br/cppi

Parnaíba, PI,. em 7 de outubro de 2019.

BENJAMIN DANTE DUARTE RODRIGUES LIMA
Capitão de Fragata
Capitão dos Portos

ASSINADO DIGITALMENTE

- B -

Nº____

Nº________
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