
O SBC em 2016,  vai acrescentar à sua oferta de desporto modalidades na área do atletismo.
Apresentamos as provas em que convidamos os nossos associados a participarem com o apoio do Sindicato dos Bancários do Centro.
Inscreva-se através do SBC e usufrua de comparticipação nas taxas de inscrição nos valores indicados para cada prova.

ATLETISMO/TRAIL

PROVAS DE TRAIL

• Trail de Conimbriga - 27 e 28 de fevereiro - Inscrições até 19 de fevereiro.
(http:// www.ultrasico.com)
• MEO Urban Trail Coimbra - 5 de março - Inscrições até 5 de fevereiro.
(http://urbantrail.pt)

ATLETISMO
(http://runnigwonders.com)

• EDP Meia Maratona Douro Vinhateiro  - 15 de maio - Inscrições até 10 de maio.
• EDP Meia Maratona de Guimarães - 26 de junho - Inscrições até 20 de junho.
• EDP Meia Maratona do Dão - 18 de setembro - Inscrições até 12 de setembro.
• EDP Meia Maratona de Coimbra - 9 de outubro - Inscrições até 3 de outubro.
• EDP Meia Maratona de Évora - 20 de novembro - Inscrições até 14 de novembro.

NOTA: Consulte o valor da inscrição em cada momento nos sites oficiais de cada prova: 

Telefone . . Telemóvel . .

Nome . .

Compart. Maratona Mini Marat. Compart.
Mini M. 6€ | Marat. 15€ 100% do valor de insc.

Mini M. 9€ | Marat. 12€

Mini M. 7€ | Marat. 10€ 100% do valor de insc.

Mini M. 7€ | Marat. 10€

Mini M. 7€ | Marat. 10€

/ /

IBAN para débito P T 5 0

15Km 25 km 50km 111km

6 km 15 km

Enviar para: Sindicato dos Bancários do Centro - Setor de Apoio aos Corpos Gerentes e Serviços - Avenida Fernão de Magalhães, 476 - 3000-173 Coimbra ou digitalizando-
o (preenchido integralmente e assinado ) e enviando-o para desporto@sibace.pt.

Évora

Trail

Assinatura do Sócio e Data
Declaro ter dado autorização prévia ao SBC para a realização de débitos pelo sistema SEPA, bem como, ter lido, compreendido e aceite as Condições Gerais das
atividades de Tempos Livres 2016 na sua integralidade, bem como os regulamentos de cada modalidade desportiva. Tenho conhecimento e aceito que os dados
fornecidos neste impresso sejam tratados e mantidos informaticamente, tal como, a transmissão às entidades prestadoras dos serviços de cada atividade. Só há
lugar a pagamento da diferença entre o valor da comparticipação do SBC e o valor efetivo da inscrição em cada prova.

Assinatura Data
(Assinatura do titular da conta)

Coimbra

Dão Urban Trail Coimbra

Guimarães

Desejo inscrever-me na(s) seguinte(s) atividade(s):

Douro Vinhateiro Trail Conimbriga
Running Wonders

Sócio nº. Nome e Apelido

E-mail

Dados para emissão de recibo
Contribuinte

Identificação do Sócio

Coimbra,1 de fevereiro de 2016                       O Departamento de Tempos Livres#


