
   
 

    
 

PAGAMENTO E INFORMAÇÕES ADICIONAIS 

RAMPA PORCA DE MURÇA 

TAXAS DE INSCRIÇÃO 

Sócios da APPAM Restantes Concorrentes 

CPM, CPCM e CPLM De acordo com os 

valores fixados entre 

clubes e APPAM 

CPM, CPCM e CPLM 400,00 € 

CPM 1300 e TPKM CPM 1300 e TPKM 370,00 € 

NOTA: acresce IVA à taxa legal em vigor (se aplicável) 

Aos valores apresentados, acresce a taxa de seguro no valor de 105,50 €, conforme tarifário obrigatório 

FPAK de Seguro de Responsabilidade Civil em vigor no ano em curso, valor que deverá 

obrigatoriamente ser liquidado juntamente com a taxa de inscrição. 

PAGAMENTO 

Multibanco NIB: 0010 0000 4738 2750 0017 5 

Transferência bancária IBAN: PT 50 0010 0000 4738 2750 0017 5 

Obrigatório o envio de comprovativo de pagamento para: cami.secretariado@gmail.com até ao dia 09.03.2023 

 
NOTA: A Inscrição na Rampa Porca de Murça só será considerada válida após a receção do respetivo 

pagamento. 
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QUADRO DIGITAL 
Na APP Sportity inserindo a senha:  

 

Nota: ativar as notificações push para mostrar qualquer novo documento publicado no Quadro Digital. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------- 

1 – Notificações Oficiais 

1.1 As Notificações Oficiais e demais Documentos Individuais a entregar individualmente aos 

Concorrentes (como por exemplo as Notificações de Verificações Técnicas Finais) serão feitas 

através da APP Sportity. 

1.2 O Representante Oficial do Concorrente deverá marcar presença nas Verificações Administrativas 

de modo a fazer o registo dos seus contactos. 

1.3 Ser-lhe-á disponibilizado um QR Code que usará para se autenticar área reservada da APP Sportity, 

(através de telemóvel ou tablet / iPad) para efeitos de entrega dos documentos referidos no ponto 

1.1 do presente anexo, sendo o registo na aplicação feito de imediato, de modo a garantir o seu 

correto funcionamento. 

1.4 De acordo com o Art. 5.1 das PGAK, ”(…) No caso do regulamento particular da prova/evento 

prever o registo digital do concorrente e/ou do seu representante legal, as notificações digitais 

emitidas pela “app” indicada serão vinculativas relativamente à data e hora da sua emissão e 

remissão ao notificado.” 

2 – Instruções de autenticação: 

Login do Representante Oficial do Concorrente (Utilizador): 

Após ter entrado, previamente, no canal específico da Prova/Evento, o utilizador deverá clicar no menu 

no canto superior direito do ecrã da APP e selecionar “Login”. Isto vai abrir a câmara do telefone para 

fazer scan do QR code. Ao fazer esse scan o utilizador fica automaticamente autenticado no Sportity 

para receber Notificações e outros Documentos Individuais. 

NOTA: se necessário, ativar nas definições do telefone a autorização para o Sportity poder aceder à 

câmara do telefone. 


