CONDIÇÕES DE INSCRIÇÃO
Época 2018/2019
Pavilhão Municipal de Santarém
Largo Com. Paulino Cunha Silva
2005-134 Santarém

santarembc@gmail.com

Apoios Institucionais:

O Santarém Basket Clube foi constituído a 12 de agosto de 1998 e tem como objetivo primordial proporcionar aos
jovens da nossa região, a possibilidade da prática desportiva, contribuindo desta forma para a sua formação
desportiva e pessoal, estabelecendo valores fundamentais na criação de um espírito de equipa forte que será
aplicado no presente e no futuro, não apenas na vertente desportiva, mas também na vertente pessoal e social.
CUSTO DE INSCRIÇÃO E MENSALIDADES
1ª Mensalidade:
Para todos os Atletas

35,00 €

Restantes 9 Mensalidades:
1 atleta
20,00 €
2º irmão
15,00 €
A partir do 3º irmão
0,00 €

(Inclui a inscrição e a 1ª mensalidade - Setembro)

(Outubro a Junho)
(Outubro a Junho)
(Outubro a Junho)

Nota: Os atletas que fazem parte do protocolo do Agrupamento de Escolas Dr. Ginestal Machado usufruem de 50% de desconto nas restantes
mensalidades no 1º ano de inscrição.

MODO DE PAGAMENTO:
Transferência Bancária – IBAN: PT50 0035 0727 0000 5844830 91
Dinheiro, ou cheque, à ordem do Santarém Basket Clube
SEGURO DESPORTIVO:
Só após efetivar a inscrição na Federação Portuguesa de Basquetebol (FPB) é que o atleta fica abrangido pelo
seguro desportivo nos treinos e nos jogos.
A ocorrência de sinistro implica o pagamento, por parte do atleta, duma franquia estipulada nas condições de
apólice acordadas pela FPB, as quais podem ser consultadas no manual de procedimentos da FPB/Companhia de
Seguros STARSTONE INSURANCE a vigorar na presente época.
TREINOS, HORÁRIOS E REGULAMENTOS INTERNOS
Os treinos, horários1 e regulamentos internos2 podem ser consultados em:
1.http://www.santarembasket.pt/horarios.php ou .2.http://www.santarembasket.pt/docs/regulamento_interno.pdf
DOCUMENTOS NECESSÁRIOS

1.
2.
3.

Ficha de Atleta a)
Ficha da FPB (assinada pelo atleta e encarregado de educação)

a)

Exame Médico (este documento é da responsabilidade do encarregado de educação)

a)

Nota: Sem prejuízo do exame poder ser feito particularmente, o clube, no sentido de facilitar o acesso a este documento, estabeleceu acordo com a
clinica IMES para realizar os respetivos exames médicos.

4.

Foto Tipo Passe (Em papel ou formato digital)
a)

Impressos disponíveis em http://www.santarembasket.pt/horarios.php

DECLARAÇÃO
Tomei conhecimento sobre as condições de inscrição na atividade da prática de basquetebol do meu educando no
Santarém Basket Clube constantes neste documento, incluindo o conhecimento do Regulamento Interno, Tempos
de Treino e Horários disponíveis no Site oficial do Clube.
Nome do Atleta __________________________________________________________________________________________________
Assinatura do Encarregado de Educação _________________________________________________________________________

Santarém, ______ / ________ / _______
Mod.2 2018/2019

