
INSCRIÇÃO

NOME APELIDO DNI IDADE

DOMICILIO NUMERO PORTA C.P.

LOCALIDADE DISTRITO TELEMOVEL TELF. O FAX

NACIONALIDADE EMAIL CLUBE

NOME APELIDO DNI IDADE

NOME APELIDO DNI IDADE

NOME APELIDO DNI IDADE

NOME APELIDO DNI IDADE

MARCA MODELO COR MATRICULA

ADULTO Com ALOJAMENTO ADULTO Com ALOJAMENTO

ADULTO sem alojamento ADULTO sem alojamento ADULTO

CRIANÇA -12AÑOS CRIANÇA -12AÑOS CRIANÇA -12AÑOS

SOMA TOTAL

Dados Bancarios para ingressos

Nº de conta PT 50 0033 0000 4525 8587 8610 5

Descida Fantasticable 16€ Paintball 16€

Salto negativo + percurso aventura 12€

                   Autorizo a Pena Aventura a que me informe de futuros eventos SIM NÃO

      DATA….………/……………………./…………………..ASSINATURA…………………………………………………………………………….. 

ANEXE ESTE DOCUMENTO PARA ENVIÁ-LO POR E-mail       geral@penaaventura.com.pt

O custo de inscrição inclui: jantar  dia 
5, café da manhã dia 6,  almoço dia 6, 

jantar dia 6, café da manhã dia 7, 
almoço despedida dia 7.

+2 noites de alojamento no Pena 
Aventura, uso do Road book, seguro  

e obsequio comemorativo.

90,00€

50% desconto

INSCRIÇÃO

Dados do carro

Dados dos acompanhantes

Dados identificação 
participante

A inscrição será válida se enviar devidamente preenchida a ficha anexa para o e -mail 

geral@penaaventura.com.pt  acompanhada do comprovativo bancário da inscrição. Uma vez recebida a 

inscrição, a organização enviar-lhe-á uma mensagem confirmando a reserva. Lugares limitados. 

Prazo máximo de inscrição 01/12/2015.informacão geral@penaaventura.com.pt ou em tel. +351 259 

498 085 telm.  +351 935 010 875

Hotéis
A organização tem descontos 
especiais nas unidades hoteleiras 
parceiras: 

Para fazer a sua reserva e saber 
mais sobre o alojamento com 

descontos especiais para este evento 
por favor entre em contacto 

connosco.

Noite extra no Pena Aventura 
Park 15€ por pessoa.

Termo de 
responsabilidade

O participante é informado sobre a regulamentação do evento. O participante bem 

como seus acompanhantes comprometem-se a cumprir  com as normas de participação 

para favorecer o desenvolvimento da actividade com um comportamento cívico 

correcto.  O participante garante que todas as declarações pessoais que figuram 

no documento, são verdadeiras.

70,00€

50% desconto

O custo de inscrição inclui: jantar  
dia 5, café da manhã,  almoço dia 6, 

jantar dia 6.
+ 1 noite de alojamento no Pena 

Aventura  uso do Road book,  
seguro e obsequio comemorativo.

40,00€

50% desconto

O custo de inscrição inclui: 
almoço dia 6, jantar dia 6, uso do 
Road book,  seguro e obsequio 

comemorativo.

Actividades
opcionais

120,00€ 85,00€


