RAID EUROPA 2018
Identificação do Condutor
Nome:

Data Nascimento:

Morada:
Localidade:

Código Postal:

Telemóvel:

Email:

Carta de Condução:

Data Emissão:

Válido até:

Nacionalidade:

Válido até:

Cartão de Cidadão:
Passaporte Nº:

Identificação da Mota
Matricula:
Marca:

Modelo:

Apólice de Seguro:

Seguradora:

Identificação do Acompanhante (se aplicável)
Nome:

Data Nascimento:

Morada:
Localidade:

Código Postal:

Telemóvel:

Email:

Carta de Condução:

Data Emissão:

Válido até:

Nacionalidade:

Válido até:

Cartão de Cidadão:
Passaporte Nº:

Quarto Single

2750 €

Quarto Duplo com acompanhante

1500 € por pessoa

Quarto Duplo com outro condutor

1850 € por pessoa

Nome do condutor com quem partilha o quarto*:
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Condições Gerais e Particulares
Para a realização da viagem constante do Programa Raid Europa 2018, é necessário que o interessado proceda ao preenchimento da
presente ficha de inscrição e respetivo envio para o email (info@motocruise.co), e, cumulativamente se encontrem preenchidos os
seguintes requisitos:
1. Pré-inscrição - O interessado deverá proceder ao pagamento da quantia de 100€ (cem Euros) e enviar o respetivo comprovativo
para o email da MOTOCRUISE (info@motocruise.co), momento em que será validada pela MOTOCRUISE. De referir, que esse valor,
em caso de desistência por parte do interessado, não será reembolsável, salvo apenas nos casos de força maior devidamente
justificados e comprovados.
2. Inscrição - Até ao dia 1 de Março, o interessado terá que proceder ao pagamento de 50% do valor global da viagem, deduzindose, nessa altura, o valor inicialmente liquidado, no montante de 100€ (cem Euros), aquando da sua Pré-inscrição. Tal como no “item”
anterior, a inscrição só será validada pela MOTOCRUISE após o envio do comprovativo do respetivo pagamento para o email
(info@motocruise.co). Em caso de desistência por parte do interessado, sem qualquer motivo de força maior devidamente justificado e
comprovado, a MOTOCRUISE reserva-se no direito de fazer suas as quantias liquidadas até à data.
3. Finalização - Até ao dia 1 de Abril, terão de ser pagos os restantes 50% do valor global da viagem, bem como proceder ao envio
do correspondente comprovativo de pagamento para o email (info@motocruise.co). Em caso de desistência por parte do interessado,
sem qualquer motivo de força maior devidamente justificado e comprovado, a MOTOCRUISE reserva-se no direito de fazer suas as
quantias liquidadas até à data.
Outras condições:

• No dia 26 de Maio pelas 10 Horas terá lugar um encontro nas instalações da MOTOBOXE, sitas na Rua de Camões, 675, no Porto,
•

•
•

•

para a entrega de toda a documentação necessária à realização da viagem, bem como ocorrerá um “briefing” a todos os
participantes.
O programa do Raid Europa 2018, poderá sofrer alterações, por motivos de força maior, nomeadamente, condições climatéricas,
catástrofes naturais, tumultos, guerras civis ou por impedimentos legais emanados dos países estrangeiros, razões essas que a
MOTOCRUISE é alheia, pelo que não será responsável por quaisquer indemnizações e/ou compensações aos participantes. Salvo,
nos casos em que seja imputada a si a responsabilidade.
O Pacote da viagem inclui:
• Hotéis em regime de pequeno almoço
• Ferry Caen - Portsmouth (com lugar sentado) Ida/Volta
O Pacote da viagem não inclui:
• Mota;
• Carro de apoio;
• Refeições;
• Combustíveis;
• Portagens;
• Seguro de acidentes pessoais;
• Seguro da mota;
• Quaisquer indemnizações por dano, furto, roubo, vandalismo ou catástrofes da natureza que incidam sobre os veículos,
ocupantes do mesmo, objectos e seus pertences pessoais.
• Despesas de cariz pessoal.
De salientar, ainda, que os valores apresentados no Programa Raid Europa 2018, são válidos apenas para as inscrições efetuadas
até ao dia 1 de Março, finda a qual a MOTOCRUISE reserva-se no direito de alteração dos preços.

Dados Bancários:

José Carlos Madaleno

IBAN PT50 0007 0448 0000 6070 0000 3
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Termo de Responsabilidade

Declaro que tomei conhecimento das condições Gerais e Particulares do Raid Europa 2018 supra referidas, e consequentemente
DECLARO O SEGUINTE:

A.
B.
C.
D.
E.
F.

G.

H.

I.
J.

Ser maior de idade e com plena capacidade;
É minha livre vontade participar no evento/tour, tendo aquando da minha inscrição aceite as regras de funcionamento do
mesmo;
Que após leitura das Condições Gerais e Particulares em apreço, compreendi todo o seu alcance e teor;
Compreendo e aceito os riscos inerentes à participação em tal actividade decorrentes quer quanto à condução de um veículo,
quer quanto à realização das várias actividades;
Que respeitarei todas as instruções e/ou indicações que me forem dadas pela organização no decorrer do evento/tour ou
atividade;
Que aos organizadores ou a qualquer uma das pessoas que colaboram com a organização, sejam imputadas quaisquer
responsabilidades, sob nenhuma circunstância, pela lesão, morte ou outros danos que possam ocorrer em resultado da minha
participação neste evento/tour ou atividade, incluindo incidentes que possam surgir com os serviços contratados;
Assim como, não serão imputadas quaisquer responsabilidades, seja a que título for, aos organizadores, parceiros e
patrocinadores do evento/tour ou atividade, seja pelo recurso à via judicial ou extrajudicial, ou ainda pela apresentação de
reclamações, por mim, herdeiros ou terceiras pessoas que possam legalmente me representar, na sequência da minha
participação;
Que tenho em vigor o seguro obrigatório exigida pela lei de cada um dos países onde o evento/tour ou atividade se realizar,
para o meu veículo e respetivo(s) ocupante(s), pelo que o mesmo cumpre todas as normas de segurança legais e de
responsabilidade civil;
Que fui advertido e informado pela MOTOCRUISE ser essencial ter um seguro próprio com as coberturas que possíveis e
abrangentes, de acordo com as suas necessidades e em função do evento/tour ou atividade a realizar;
Que a minha viatura e o(s) ocupante(s) da mesma têm obrigatoriamente a assistência em viagem válida, sendo da minha inteira
responsabilidade acionar a mesma sempre que necessário.

As presentes condições, de boa-fé, foram devidamente informadas pela MOTOCRUISE ao interessado, tendo sido pelo mesmo
compreendidas e aceites, nos exatos termos aqui descritas. Pelo que, compreendido o seu conteúdo e alcance, declara o
interessado que o preenchimento da presente ficha de inscrição corresponde à sua vontade real, livre e sem reservas, pelo que
seguidamente procede à respetiva assinatura.

Data:

Assinatura:
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