
ANEXO 1

Formulários de inscrição

 de 1º condutor/piloto

Formularios de inscripción

Piloto
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PILOTO 2019



Montante e forma de pagamento:

De acordo com o artº1.8 do Regulamento da «PEUGEOT RALLY CUP IBERICA 2019».

«PEUGEOT RALLY CUP IBERICA - 2019».

PEUGEOT RALLY CUP IBERICA - 2019

PEUGEOT RALLY CUP IBERICA - 2019

Declaro que autorizo a recolha dos meus dados pessoais, pela aqui Empresa Sports & You  Lda., em cumprimento do 

estabelecido no RGPD, os quais desde já declaro serem verdadeiros, completos e exatos.  Mais, autorizo que os dados 

reconhecidos sejam pela Empresa processados e armazenados informaticamente e em suporte papel, autorizando que os 

consulte e trate para efeitos de utilização em ações de marketing que a empresa venha a desenvolver, por qualquer canal 

de comunicação, correio para endereço postal ou eletrónico, SMS, MMS ou outras formas de chamada automática.  

Declaro que tomei conhecimento que possuo o direito de acesso à informação sobre os dados ora fornecidos, podendo 

solicitar a sua correção e/ou eliminação dos mesmos, bastando para o efeito contactar a Empresa cujos contactos 

constam do presente documento. 

Opção A:   /  Opção B: 125,00€ + IVA 950,00 + IVA



ANEXO 2

Formulários de inscrição

 de 2º condutor/co-piloto

Formularios de inscripción

Copiloto



CO-PILOTO 2019



Declaro que autorizo a recolha dos meus dados pessoais, pela aqui Empresa Sports & You  Lda., em cumprimento do 

estabelecido no RGPD, os quais desde já declaro serem verdadeiros, completos e exatos.  Mais, autorizo que os dados 

reconhecidos sejam pela Empresa processados e armazenados informaticamente e em suporte papel, autorizando que os 

consulte e trate para efeitos de utilização em ações de marketing que a empresa venha a desenvolver, por qualquer canal 

de comunicação, correio para endereço postal ou eletrónico, SMS, MMS ou outras formas de chamada automática.  

Declaro que tomei conhecimento que possuo o direito de acesso à informação sobre os dados ora fornecidos, podendo 

solicitar a sua correção e/ou eliminação dos mesmos, bastando para o efeito contactar a Empresa cujos contactos 

constam do presente documento. 

Montante e forma de pagamento:

De acordo com o artº1.8 do Regulamento da «PEUGEOT RALLY CUP IBERICA 2019».

Opção A:   /  Opção B: 125,00€ + IVA 950,00 + IVA



ANEXO 3

Formulários de inscrição

 de EQUIPAS

Formularios de inscripción

EQUIPOS



EQUIPAS 2019
Designação:

Morada:

Telefone:

Telemóvel:

e-mail (em maiúsculas):

Responsável:

Pilotos (artº 1.8.4): 

Declaro que autorizo a recolha dos meus dados pessoais, pela aqui Empresa Sports & You  Lda., em cumprimento do 

estabelecido no RGPD, os quais desde já declaro serem verdadeiros, completos e exatos.  Mais, autorizo que os dados 

reconhecidos sejam pela Empresa processados e armazenados informaticamente e em suporte papel, autorizando que os 

consulte e trate para efeitos de utilização em ações de marketing que a empresa venha a desenvolver, por qualquer canal 

de comunicação, correio para endereço postal ou eletrónico, SMS, MMS ou outras formas de chamada automática.  

Declaro que tomei conhecimento que possuo o direito de acesso à informação sobre os dados ora fornecidos, podendo 

solicitar a sua correção e/ou eliminação dos mesmos, bastando para o efeito contactar a Empresa cujos contactos 

constam do presente documento. 

Montante e forma de pagamento:

De acordo com o artº1.8 do Regulamento da «PEUGEOT RALLY CUP IBERICA 2019».

Valor: 100,00€ + IVA



Anexo 4
Plano de publicidade obrigatória do veículo de competição.

Plan de publicidad obligatoria del vehículo de competición.

Anexo 5
Plano dos fatos de competição Rally Cup Iberica.

Plan dos monos de competición Rally Cup Iberica.

Anexo 6
Roupa Peugeot Rally Cup Iberica.

Ropa Peugeot Rally Cup Iberica.

Anexo 7
Kit Imagem Peugeot Rally Cup Iberica.

Kit Imagen Peugeot Rally Cup Iberica.



Anexo 4:

Plano de publicidade obrigatória.

(Ralis disputados em Espanha)

Plan de publicidad obligatoria.

(Rallies disputados en España)



Anexo 4:

Plano de publicidade obrigatória.

(Ralis disputados em Portugal)

Plan de publicidad obligatoria.

(Rallies disputados en Portugal)



Anexo 5:

Fatos de Competição Peugeot Rally Cup Iberica 2019

Mono de Competicion Peugeot Rally Cup Iberica 2019



EQUIPAMENTOS DO STAFF
Anexo 6:

Roupa promocional Peugeot Rally Cup Iberica 2019

Ropa promocional Peugeot Rally Cup Iberica 2019



Anexo 7:

Kit imagem Peugeot Rally Cup Iberica 2019

Kit imagen Peugeot Rally Cup Iberica 2019
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