FICHA DE INSCRIÇÃO
PARTICIPAÇÃO NO RECORDE DO GUINNESS WORLD RECORDS
NOME:__________________________________________ Mail:______________________
DATA DE NASCIMENTO:________________

Telefone:

MORADA COMPLETA: ______________________________________________________
__________________________________________

NIF: ______________________

FREQUENTA ALGUMA ESCOLA DE MÚSICA? SIM / NÃO

QUAL? _____________________

EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL (mencionar há quantos anos toca):
POSSUI ALGUMA DEFICIÊNCIA FÍSICA (SIM/NÃO – para efeitos de seguro):_______
Pretende almoços extra para acompanhantes (7€/almoço)?________ Quantos? ________

CONDIÇÕES
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

9.

10.
11.

12.
13.

Todos os participantes deverão ter capacidades técnicas para realizar os vários ritmos em anexo à velocidade 120bpm;
Todos os participantes deverão trazer a própria bateria;
A organização reserva-se ao direito de excluir da tentativa de recorde os participantes que não apresentem capacidade para a
execução do ritmo tentado;
A organização não se responsabiliza por quaisquer danos/furtos ocorridos durante o evento;
Os participantes menores de idade devem ser acompanhados dos respetivos encarregados de educação, sob pena de exclusão do
evento;
A inscrição só é validada após o envio da ficha de inscrição devidamente preenchida e assinada e do comprovativo de pagamento
para o mail: diadoritmo@sapo.pt
As Masterclasses estão limitadas às primeiras 180 inscrições;
Valor de inscrição: 20€
8.1 Se não for baterista participante e apenas quiser adquirir as Masterclasses no dia do evento estas terão um valor de 10€.
8.2 Os acompanhantes dos bateristas poderão, caso o entendam, assistir às Masterclasses com o custo de 5€, sujeito a número
limitado de inscrições, indicando no mail o número total de interessados, nome e contacto telefónico;
8.3 O valor de inscrição dos bateristas participantes inclui:
Almoço
Seguro de Acidentes Pessoais
Certificado de Participação
Vales de Desconto
O valor da inscrição deverá ser pago por transferência bancária para:
IBAN: PT50 0045 3211 40090855410 62 ,
Indicando se possível o descritivo: Transferência Dia do Ritmo
Não é devolvido o valor da inscrição no caso de desistência, quando comunicada a menos de 30 dias do evento, ou no caso de
exclusão por incumprimento dos pontos anteriores;
Todo o evento terá cobertura de imagem e áudio, pelo que cada participante permite gratuitamente a utilização das imagens para
os fins que a organização entenda, no âmbito da promoção do evento e elaboração de elementos de prova junto do Guinness World
Records;
Os participantes comprometem-se a aceitar as regras impostas pela organização (regras impostas à organização pelo Guinness
World Records)
Os dados serão usados apenas no processamento pessoal da presente edição sendo posteriormente eliminados.

Data:
__________________________________________
Assinatura

