Ficha de Inscrição – Lan Party XVI - 2022 Ficha de Inscrição – Lan Party XVI - 2022
Nome:______________________________________________________

Nome:______________________________________________________

Data Nascimento: ____ /____ /______ Telemóvel: ________________

Data Nascimento: ____ /____ /______ Telemóvel: ________________

Ano:______ Turma:______ Nº:_______

Ano:______ Turma:______ Nº:_______

Participa no Counter-Strike GO*  (Lider  )

Participa no Counter-Strike GO*  (Lider  )

Nome Equipa:_________________________________

Nome Equipa:_________________________________

Tipo de Computador: Portátil





Fixo



Tamanho do ecrã: ______´´

Declaro que li e comprometo-me a cumprir o regulamento da Lan Party XVI

* Para participar no torneio do Counter-Strike GO é necessário ter Steam
* É necessário ter o jogo completamente instalado
DATA LIMITE INSCRIÇÃO: manhã do dia 1 / abril / 2022

Tipo de Computador: Portátil





Fixo



Tamanho do ecrã: ______´´

Declaro que li e comprometo-me a cumprir o regulamento da Lan Party XVI

* Para participar no torneio do Counter-Strike GO é necessário ter Steam
* É necessário ter o jogo completamente instalado
DATA LIMITE INSCRIÇÃO: manhã do dia 1 / abril / 2022

Autorização do Encarregado de Educação

Autorização do Encarregado de Educação

(alunos de menor idade)

(alunos de menor idade)

Eu, ________________________________________________________

Eu, ________________________________________________________

(nome completo) na qualidade de Encarregado de Educação do
participante acima indicado, declaro autorizar o meu educando a
inscrever-se e participar no evento “Lan Party XVI“, a realizar-se no
dia 5 de Abril de 2022 , com início às 08:30h (receção dos inscritos) e
término previsto às 20:00h, na Escola Secundária de Santa Maria Maior.

(nome completo) na qualidade de Encarregado de Educação do
participante acima indicado, declaro autorizar o meu educando a
inscrever-se e participar no evento “Lan Party XVI“, a realizar-se no
dia 5 de Abril de 2022 , com início às 08:30h (receção dos inscritos) e
término previsto às 20:00h, na Escola Secundária de Santa Maria Maior.

Viana do Castelo, ______ de março/abril de 2022

Viana do Castelo, ______ de março/abril de 2022

O Encarregado de Educação

O Encarregado de Educação

__________________________________________

__________________________________________

