
Sim, ao enviar esta ficha declaro que autorizo a Fiamma - RST, SA de registar os meus dados pessoais para fins administrativos (organização do evento, envio 
postal de documentação) e estatísticos. Posso, a qualquer momento, consultar o registo dos meus dados e pedir que o registo seja eliminado da base de 
dados da FIAMMA - RST, SA.
Declaro que, ao enviar esta ficha, autorizo a captura de imagem e som durante os dias que decorre o evento BARISTA OPEN e que as imagens poderão ser 
reproduzidas parcialmente, ou na sua totalidade, em  qualquer suporte (ditigal, papel, etc.) e  integradas em qualquer outro material (fotografia, vídeo, etc.), 
e que poderão, de igual modo, ser utilizadas para qualquer fim publicitário ou promocional decorrente da Fiamma - RST, SA e dos patrocinadores oficiais do 
BARISTA OPEN. 
Sim, ao enviar esta ficha, declaro que quero receber antes, durante e após do BARISTA OPEN noticias, ofertas e campanhas relacionadas com o BARISTA 
OPEN e com o mundo do café de especialidade Fiamma - RST, SA e dos patrocinadores oficiais do BARISTA OPEN.

Inscrição

Bem-vindo Baristas! Preparados para a aventura? :) 
Por favor, preenche esta ficha de inscrição com a declaração sobre a proteção de 

dados e a autorização do uso de imagens.

BARISTA OPEN: 
Prova indivudual conforme as regras de campeonatos da Specialty Coffee Association (custo de inscrição 150€/ pessoa)

Nome: Sobrenome: 

NIF:

Morada:

Localidade: Código Postal:

E-Mail: Telefone:

TAG TEAM: 
Prova de barista skills em pares
(custo de inscrição: 100€/ pessoa)

Nome da equipa:

Nome Barista 1:

Sobrenome:

NIF:

Morada:

Localidade: CP:

E-Mail: Telefone:

Nome Barista 2:

Sobrenome:

NIF:

Morada:

Localidade: CP:

E-Mail: Telefone:

MELHOR COFFEESHOP:
Prova de equipa (a preencher pelo responsável/ por-
ta-voz da equipa)

Nome da Coffeeshop:

Nome: Sobrenome: 

NIF:

Morada:

Localidade: CP:

E-Mail: Telefone:

Membros da equipa (nome e e-mail)
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