2018

FICHA DE INSCRIÇÃO

Identificação:
Candidato (nome completo):
Data de nascimento:

Homem/Mulher:

Morada:
Nacionalidade:
Fax:
E-Mail:

Telefone
Website:

Número de recordes que deseja realizar:
Nome do recorde:
1
2
3
4
Nota: Todos os recordes devem ser descritos detalhadamente na folha da página 3.
Número de ajudantes que o acompanham:________________________________________________
T-Shirt - Impossibility Challenger 2018
1x T- shirt gratuita. Encomenda custo de 8€/cada:
T-Shirt gratuita
Tamanho: S____, M____, L____, XL____, XXL____
Encomendo______ peças
Tamanho: S____, M____, L____, XL____, XXL____
Registo:
20 € por participante + 8 € por cada outro participante do mesmo record. O Pagamento inclui
pequeno almoço, almoço e uma T-Shirt. Snacks e bebidas para recordes com duração superior a 3
horas. Refeições vegetarianas.
8 € por cada ajudante. O pagamento inclui pequeno almoço e almoço. Snacks e bebidas para recordes
com duração superior a 3 horas. Para o registo de equipas, por favor contactar a organização.

Impossibility Challenger Portugal
Rua João de Ruão, Nº 7, Sala 1, 3000-229 Coimbra, Phone +351 917677351 info@impossibilitychallenger.com

Documentação:
Todas as tentativas a recordes do Mundo que durem menos de 1 hora são totalmente gravadas pela
nossa equipa. Para recordes mais longos, deverão trazer o vosso material de filmagem para a
respetiva documentação. Os recordes Pessoais serão observados, podendo não ser documentados.
Media:
Habitualmente temos a presença da TV nacional e internacional, bem como da imprensa escrita no
evento. Ao assinar esta ficha de inscrição, o candidato concorda em ser filmado ou fotografado
durante o evento para divulgação, sem qualquer custo. Ao Organizador é ainda permitido dar o
endereço do participante para contacto pelos media. A organização está autorizada a utilizar no seu
website e como material promocional todos os registos e fotos associados ao seu recorde.
Nota: Se é candidato a um Recorde Mundial receberá do Impossibility Challenger um certificado após
concluir com êxito o seu recorde, certificando que cumpriu as regras pré-definidas. Também
poderemos facultar um vídeo se o seu record tiver duração inferior a 1 hora.

__________________________________________________________________________________
Data, assinatura
Por favor envie as duas folhas assinadas para: info@impossibilitychallenger.com

Impossibility Challenger Portugal
Rua João de Ruão, Nº 7, Sala 1, 3000-229 Coimbra, Phone +351 917677351 info@impossibilitychallenger.com

2018
FOLHA DE REGISTO DO RECORD
Uma por cada record

Nome do participante:
Número de pessoas a participar no recorde:
Nacionalidade:
Nome do Recorde:
Meta a alcançar:
O meu recorde vai ser: Recorde Mundial ___Recorde Nacional___ Recorde Pessoal___
Descrição do recorde
Material necessário

Lista do material que necessita.
Da lista apresentada, descreva o material a fornecer pela organização.

Regras a cumprir

O que é exigido para concluir o recorde com êxito? (tempo, número,
distância…)
Em que circunstâncias se considera que não concretizou o recorde?

Se está a tentar um record mundial, por favor envie-nos em anexo as regras que recebeu do comité
que regula os recordes mundiais.
Melhor resultado em treinos:
Hora preferida para começar:

Nota: Os recordes vão ser realizados no Complexo Desportivo dos Pousos em Leiria, devendo estar
de acordo com este espaço. Recordes para natação não podem ser aceites. Não devem ultrapassar
as 7 horas. Para recordes mais longos, é necessário contactar a organização. É proibido o uso de
drogas ou outros estimulantes. O uso destas substâncias leva a desqualificação imediata. A
organização tem o direito de recusar candidaturas, que não se adequem a este evento. Se o seu
recorde é recomendamos fortemente que defina as regras do mesmo com o comité que regula os
recordes mundiais pelo menos 3 meses antes do evento. O seguro deve ser providenciado pelo
próprio participante.
Confirmo que cumprirei todas as regras do meu recorde, as decisões dos juízes e da organização.
Confirmo também que me encontro em condição física, mental e psicológica que me permite
realizar o recorde ao qual me proponho não correndo quaisquer riscos para a minha saúde ou dos
outros.
Aceito que a organização não é responsável por qualquer acidente relacionado com a minha
tentativa de realização do recorde, estando por isso liberta de qualquer responsabilidade.
_________________________________________________________________________________
Data, assinatura
Por favor envie as duas folhas assinadas para: info@impossibilitychallenger.com

Impossibility Challenger Portugal
Rua João de Ruão, Nº 7, Sala 1, 3000-229 Coimbra, Phone +351 917677351 info@impossibilitychallenger.com

