GRUPO SPORTIVO DE CARCAVELOS
Taekwondo 2020/2021
Informações Úteis:
1. INSCRIÇÕES A PARTIR DE 1 DE SETEMBRO DE 2020:


Documentação: Entregue à Coordenação ou ao Professor da classe;

Pagamentos: Por transferência Bancária, através de:
NIB: 003602179910000769961
Banco: Montepio Geral
Dados necessários para identificação do atleta: Transferência efectuada da conta do Encarregado de Educação /Pai /Mãe e que no descritivo
seja colocado o nome do atleta (Primeiro e Último).

2. INTERRUPÇÕES LECTIVAS:
Natal:
Carnaval:
Páscoa:
Estas interrupções lectivas podem sofrer algumas alterações no caso de estágios nas classes de Competição, durante as férias
escolares;
3. ATENDIMENTO:
Atendimento aos Encarregados de Educação:

Coordenação do Taekwondo:
Prof. Pedro Valentim – 918 500 012
Pagamentos: (de 1 de Setembro de 2020 a 15 de Julho de 2021)

Até dia 15 de cada mês, na secretaria do Grupo Sportivo de Carcavelos (R. Capitão Plácido de Abreu, 70, Carcavelos – Telef:
214570894). O pagamento após o dia 15 de cada mês implica uma multa de € 5,00.

Por Transferência Bancária conforme descrito no ponto 1.
4. DOCUMENTOS A ENTREGAR NO ACTO DA INSCRIÇÃO/REVALIDAÇÃO:

Taekwondo
Competição

Taekwondo
Infantil e manutenção

Classes

Inscrição


















1 Fotografias;
Cópia do Cartão Cidadão ou Cédula Pessoal;
Ficha de Inscrição na modalidade;
Proposta de sócio (com respectiva fotografia), com o pagamento da
respectiva jóia (5€) e quota trimestral (6€);
Termo Responsabilidade (COVID 19)
Destacável do Regulamento Interno;
Caso não autorize a publicação de imagens na Internet, o comprovativo
do respectivo documento. (consideramos que a não entrega deste
documento autoriza a publicação de imagens)

1 Fotografias;
Cópia do Cartão Cidadão ou Cédula Pessoal;
Ficha de Inscrição na modalidade;
Termo Responsabilidade (COVID 19)
Exame Médico Desportivo – Impresso Próprio preenchido pelo médico
de família ou médico de medicina desportiva;
Proposta de sócio (com respectiva fotografia), com o pagamento da
respectiva jóia (5€) e quota trimestral (6€);
Destacável do Regulamento Interno;
Caso não autorize a publicação de imagens na Internet, o comprovativo
do respectivo documento. (consideramos que a não entrega deste
documento autoriza a publicação de imagens)

Revalidação














Cartão de Sócio para actualização do pagamento de quotas;
Destacável do Regulamento Interno;
Ficha de Inscrição na modalidade com fotografia
atualizada;
Termo Responsabilidade (COVID 19)
Caso não autorize a publicação de imagens na Internet, o
comprovativo do respectivo documento. (consideramos
que a não entrega deste documento autoriza a
publicação de imagens)

Exame Médico Desportivo – Impresso próprio preenchido
pelo médico de família ou médico de medicina desportiva;
Cartão de Sócio para actualização do pagamento de quotas;
Termo Responsabilidade (COVID 19)
Destacável do Regulamento Interno;
Ficha de Inscrição na modalidade com fotografia
atualizada;
Caso não autorize a publicação de imagens na Internet, o
comprovativo do respectivo documento. (consideramos
que a não entrega deste documento autoriza a
publicação de imagens)

