secretaria.acrogym@gmail.com

FICHA DE INSCRIÇÃO

Documentos a
Anexar:

PRATICANTE

Inscrição
2 Fotografias
Cartão Cidadão
Ficha FGP

Filial/Secção
Espaço

Modalidade(s)

Classe

Sócio

/

Data

Renovação
Ficha FGP

/

Nome

Tipo de Documento

Arquivo de Identificação

Número

/
/

Data de Validade

Género

/

/

Data de Emissão

/

Morada

Cód. Postal

-

Telefone

TM

TM

E-mail
/

Data Nasc.

/

Estado Civil

Nacionalidade
Hab.Literárias

NIB

21 algarismos

Profissão

NIF
Obrigatório

Para menores de idade

Filiação
Pai
NIF

Profissão

Mãe
NIF

Profissão

Condições de aceitação:

O praticante em causa consente, automaticamente, ao se inscrever no Acrogym Clube de Coimbra, a utilização, publicação e reprodução em todo o mundo
e sem limitações, da sua imagem e nome em qualquer tipo de publicidade, publicação ou noutro meio de comunicação, com fins comerciais ou
informativos, sempre que estejam relacionados com o Clube, sem contrapartidas para o praticante, seus pais ou tutores, e sem direito a qualquer tipo de
pagamento.
Se SIM coloque uma cruz (x) ou SIM

Solicito a inscrição do praticante em causa no Acrogym Clube de Coimbra.
Concordo que pagarei as quantias devidas e acordadas para cada época desportiva, inclusive, a franquia do seguro estipulada para cada ano, caso
pretenda acionar, sendo a franquia paga por cada ocorrência de acidente desportivo.
Declaro autorizar o praticante em causa a controlos de dopagem.
Declaro autorizar o praticante em causa a praticar ginástica de competição e/ou atividade referida.
Declaro autorizar o praticante em causa a participação em todos os eventos Desportivos, Culturais e Recreativos organizados pelo Clube ou a convite de
outras entidades, incluindo a deslocação e estadia. Os praticantes serão acompanhados por membros da Direção/Seção/seu representante legal e/ou
pelo(s) professor(es) / Treinador(es) / Monitor(es) do Clube.
Praticante que não frequente um ou mais meses e não efectue o respectivo pagamento deverá pagar os valores em atraso ou pagará novamente a
inscrição.
Concordo com os termos e condições de Adesão apresentadas e declaro ter compreendido na integra todos os termos e condições.

/
Acrogym Clube de Coimbra

/

Ao devolver a ficha via mail consente prescindir da assinatura
Devolver em excel
Assinatura do Praticante (maior de 18 anos) ou Encarregado de Educação

