CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE AEROMODELISMO – COBRA

BOLETIM Nº 006/2012
CAMPEONATO MUNDIAL DE VCC DE 2012 – BULGÁRIA
OPÇÕES PARA O MUNDIAL
A Diretoria da Confederação Brasileira de Aeromodelismo-Cobra,
solicita aos atletas convocados para o Campeonato Mundial de VCC na Bulgária em 2012 que,
preencham o formulário anexo e o envie por email para a Confederação até o dia 20 de abril de 2012,
para que se possa ultimar as inscrições junto aos organizadores do evento.
Os atletas deverão compor os cálculos de suas despesas em Euros com o
acréscimo de pelo menos 20% para fazer face às despesas de taxas, comissões, tarifas bancárias e o
imposto de renda na fonte a ser retido pelo banco nacional que irá fechar o cambio e ultimar a
remessa do valor para a Bulgária.
Além dos valores previstos no formulário anexo, o atleta deverá levar
em conta as verbas abaixo a serem depositadas na conta e banco abaixo informados que deverão ser
discriminadas no mesmo email, a saber:
Banco do Brasil SA
Agencia 2914-9
Conta Corrente 402564-4
Taxa de Inscrição
Cota parte no banquete de encerramento
Valor do seguro (a ser informado pela Cobra)
Outras verbas de conhecimento geral
Os totais apurados deverão estar depositados na conta acima
referenciada, aberta exclusivamente para essa finalidade, até o dia 20 de abril de 2012 e que deverão
ser remetidos para a Bulgária até o dia 30 de abril de 2012 sob pena de pagamento moratório.
Alertamos a todos os interessados que os organizadores do evento pelo
que deixam transparecer em seus Boletins, demonstram rigidez em seus procedimentos o que faz com
que a Cobra não possa preterir datas ou procedimentos em favor dos atletas e solicitamos que nos
alertem para outros fatores possivelmente despercebidos.

Endereço: Rua do Arroz nº 90 – Sala 308
Penha Circular – Rio de Janeiro – RJ – Cep nº 21011-070
Telefones: 2584-1032 e 2584-1113

CAMPEONATO MUNDIAL DE VCC - BULGÁRIA 2012

NONE COMPLETO DO AEROMODELISTA (SEM ABREVIATURAS)

NÚMERO-BRA

NOME DO HOTEL ESCOLHIDO

TOTAL EM EUROS

DESCRIÇÃO DO COMBUSTÍVEL DESEJADO

TOTAL EM EUROS

QUANTIDADE:

LITROS

OBSERVAÇÃO: ESTA FICHA DEVERÁ SER PREENCHIDA LEVANDO EM CONTA AS
INFORMAÇÕES DOS BOLETINS OFICIAIS DOS ORGANISADORES DO EVENTO

