ACTIVIDADES DO CCDRMARCONI
NO 1º TRIMESTRE DE 2018
MINI E MEIA MARATONAS DE LISBOA - PONTE 25 DE ABRIL
Inscrições - Preçário

Mini Maratona
€ 20 – 31 outubro 2017
€ 25 – 31 de Janeiro 2018
€ 29 – 05 de Março 2018

Meia Maratona
€ 33 – 31 de Outubro 2017
€ 38 – 31 de Janeiro 2018
€ 43 – 05 de Março 2018

Data/hora: 11 de Março de 2018 às 10h30
Partida: Ponte 25 de Abril – Lisboa
As inscrições são efectuadas através do site: www.santandertotta.pt
Comparticipação financeira do CCDRM apenas a sócios efectivos com mais de um ano na categoria:
Meia Maratona: 22,50 € (vinte e dois euros e cinquenta cêntimos) por inscrição de sócio.
Mini Maratona: 15,00 € (quinze euros) por inscrição de sócio.
A comparticipação será paga mediante apresentação do justificativo da inscrição e do seu pagamento. Na
inscrição deverá constar o nome do sócio. Estes comprovativos poderão ser entregues na secretaria do
CCDRM, ou enviada cópia por e-mail para ccdrmtesouraria@netcabo.pt. Neste último caso o sócio deve enviar
também o IBAN para onde pretende que a transferência seja efectuada. A comparticipação só é paga a

partir de Janeiro de 2018.

CAMPISMO

INATEL

A partir de Janeiro de 2018, o CCDRM irá comparticipar na quota do INATEL, a sócios efectivos,
com mais de um ano de permanência na categoria.
O cartão e o comprovativo do pagamento efectuado, deverão ser apresentados na Secretaria, ou
enviada cópia para ccdrmtesouraria@netcabo.pt
juntamente com o IBAN onde pretende receber a
comparticipação.

A partir de Janeiro de 2018, os sócios com carta passada através do CCDRM, podem proceder à sua renovação nos seviços da Secretaria.
A comparticipação só é concedida a sócios
efectivos, com mais de um ano na categoria.
Comparticipação do CCDRM:
Nova carta, com revista: € 17,50
Revalidação de carta: € 15,00

A comparticipação, é no valor de € 15,00.

21º TORNEIO DE KING DO CCDRMARCONI
Realiza-se na Sede do CCDRM de 12 a 15 de Março
Inscreva-se! Participe! Para mais informações contacte
a Secretaria do CCDRM
Comparticipação financeira do CCDRM a sócios efectivos com mais de um ano na categoria:
Meia Maratona: 25,00€ (vinte e cinco euros) por inscrição de sócio.

