CDE – CLUBE DESPORTIVO ESTRELA
Ficha de Inscrição 2017/2018

FOTO

Inscrição N.º
Reinscrição

Escalão Etário

S N

Nome:
Sexo:

M F

Data de Nascimento

/

/

N.º sócio do Estrela

Doc. Identificação N.º:

Nº Fiscal:

Naturalidade:

Nacionalidade:

Morada:
Código Postal:

-

Contacto:

Localidade:
/

E-mail:

Estabelecimento de Ensino:
Medida Equipamento:

Camisola

Calções

Pai/Tutor:
Contacto:

Profissão:
/

E-mail:

Mãe/Tutor
Contacto:

Meias

Profissão:
/

E-mail:

Sistema de Saúde (Seg. Social, ADSE, SAMS, etc.):
Beneficiário N.º:
Toma algum medicamento regularmente? Qual?:
Alergias a medicamentos, alimentos, etc:

Doenças que limitem em parte a actividade física:

Nome:

Fato Treino

TERMO DE RESPONSABILIDADE
Eu,

___________________________________________________________________________,

pai/mãe/tutor de, possuidor do BI/CC/Passaporte N.º ___________, emitido em ____/____/________
válido

até

____/____/________,

conforme

cópia

anexa,

autorizo

o

meu

filho/tutelado

_____________________________________________________________________ a inscrever-se no
Clube Desportivo Estrela, confirmando que o mesmo possui a robustez física necessária para a prática da
modalidade de Ténis de Mesa (n.º 2, Artº40 – Lei 5/2007 de 16 de Janeiro).
Mais informo que assumo a inteira responsabilidade na vigilância e acompanhamento médico do aluno
em questão, comprometendo-me a informar o Clube Desportivo Estrela no caso de se verificar algum
impedimento que possa por em causa o estado de saúde do mesmo.
No que respeita à imagem do aluno, autorizo que a mesma seja utilizada para efeitos de promoção do
Clube Desportivo Estrela, abdicando para o efeito de qualquer contrapartida financeira.
Declaro ainda que tenho conhecimento das regras gerais de inscrição, nomeadamente das condições do
seguro que abrange o aluno e do prazo de liquidação das mensalidades.

Assinatura: ____________________________________________________ Data: ____/____/________

CDE – CLUBE DESPORTIVO ESTRELA

DECLARAÇÃO COMPROMISSÓRIA

Eu, _______________________________________________________________________, portador do
BI/CC/Passaporte N.º _______________, emitido em ____/____/_______ Representante Legal do menor,
o

aluno

_____________________________________________________________

nascido

a

____/____/_______, portador do BI/CC/Passaporte N.º ___________, emitido em ____/____/_______,
adiante designado como Formando, declaro conferir ao CDE – Clube Desportivo Estrela o direito à
inscrição do Formando, como atleta de Ténis de Mesa de uma das suas equipas na Federação Portuguesa
de Ténis de Mesa ou Associação de Ténis de Mesa de Lisboa, caso este clube assim o entenda e o
Formando pretenda mudar de clube.
Por ser verdade e me ter sido solicitado, passo a presente declaração, dato e assino.

Assinatura: ____________________________________________________ Data: ____/____/________

