SANTARÉM BASKET CLUBE - ÉPOCA 2017/2018
INFORMAÇÃO E CONDIÇÕES DE INSCRIÇÃO / RENOVAÇÃO FEDERATIVA
Entregar aos responsáveis de cada equipa, depois de preenchidos os documentos:
1.

Ficha da FPB preenchida e assinada por ENC EDUCAÇÃO E ATLETA;

2.

Cópia do Cartão de Cidadão, Boletim Nascimento ou Passaporte;

3.

Foto tipo passe (para a primeira inscrição);

4.

Para todos os atletas, o EXAME MÉDICO DESPORTIVO (impresso fornecido pelo clube) é da
responsabilidade do encarregado de educação, sendo preenchido e assinado por este. O Clube marca a
data e local dos exames, sem prejuízo do mesmo poder ser feito particularmente.

CUSTO DE INSCRIÇÃO E MENSALIDADES
Plano de pagamentos

ATLETAS Irmãos

Inscrição (Inclui equipamento do Clube – 1ª Inscrição)

35 €

35 €

9 Prestações de Outubro 2017 a Junho 2018

20 €

15 €

Formas de pagamento:
TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA – CONTA CGD DO CLUBE - IBAN: PT50 0035 0727 0000 5844830 91 *
ou dinheiro, ou cheque, à ordem do Santarém Basket Clube *
(*) COMPROVATIVOS: enviar para santarembc@gmail.com c/nome atleta,
ou colocar na caixa de correio do Santarém Basket na receção do pavilhão municipal
Notas importantes:
Atletas com irmãos, será considerado como 1º, o mais antigo no clube para efeitos de desconto de 2ª atleta.
Reembolso por desistência, apenas com o pagamento total anual, a partir do mês seguinte ao abandono.
Qualquer ocorrência que obrigue a episódio de urgência no hospital, num primeiro momento em que não se
sabe se é necessário acionar o seguro desportivo, apenas deverá ser inscrito como episódio casual na receção
da urgência, para evitar custos ao atleta relativos à participação, conforme Manual procedimentos da
FPB/Companhia de Seguros, em vigor na época 2017-2018.
HORÁRIO DE TREINOS e REGULAMENTO INTERNO – ver em: www.santarembasket.pt e facebook do SBC

Informações: 918260183
Santarém, 4 de Setembro de 2017

SBC-DIREÇÃO

……………………………………………………………………………………….. D E S T A C A R ………………………………………………………………………………………………….

Tomei conhecimento das informações anexas a este destacável sobre condições de inscrição na atividade da prática de
basquetebol do meu educando no Santarém Basket Clube, incluindo o conhecimento do Regulamento Interno, impressos e
horários, disponíveis no Site oficial do Clube www.santarembasket.pt
Santarém, ____ / _____ / 2017 (assinatura) _______________________________________________________,
Encarregado(a) de Educação do (a) atleta _________________________________________________________,
Por favor entregar este destacável à Direção através dum responsável da equipa ou colocar na caixa correio do Clube

