Ficha de Inscrição de Sócio

Foto

(Preencher com caracteres legíveis)

Nome completo: ____________________________________________________________________________
_______________________________________________ B.I./C.C./Pass. |__|__|__|__|__|__|__|__|

|__|__|__|

Morada: _____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
Cód. Postal: |__|__|__|__| - |__|__|__| Localidade: _________________________________________________
Telemóvel: __________________ e-mail: _______________________________________________________
Data de Nascimento: |__|__| / |__|__| / |__|__|__|__| Nacionalidade: __________________________________
NIF |__|__|__|__|__|__|__|__|__| Ocupação: __________________________ Contacto Útil:________________

Quota Mensal mínima: 1€
(Quota adicional mínima para actividades desportivas contínuas: +1€ x 9 meses)
_____________________________________________
(Assinatura do Sócio)
A preencher pela Direcção
Data de Admissão: |__|__| / |__|__| / |__|__|__|__|
N.º de Sócio atribuido: _______

A Direcção

SECÇÃO APENAS PARA SÓCIOS MENORES DE 18 ANOS

Dados do(a) encarregado(a) de educação

Eu, ________________________________________________________, portador(a) do B.I. / C.C.
/ Pass. nº __________________, residente na __________________________________________
__________________________________, em ____________________________ e Código Postal
_______-____, com o contacto ________________ na qualidade de Encarregado de Educação
do(a) menor __________________________________________________, declaro que autorizo o
meu educando a tornar-se sócio da Associação de Jovens de Benavente, adquirindo todos os
direitos e obrigações como tal e poder participar nas actividades propostas pela mesma, bem como
na sua organização e manutenção.
_____________________________________________
(Assinatura do encarregado de educação)

TÉNIS DE MESA – CONDIÇÕES PARA A PRÁTICA DESPORTIVA


Esta inscrição não será apenas no Ténis de Mesa, mas também automaticamente na AJB como sócio,
adquirindo todos os direitos e obrigações como tal.



A AJB só disponibiliza as bolas, a mesa e o espaço com o equipamento adequado nas horas concedidas,
com o apoio da equipa técnica.



É necessário trazer equipamento suficiente, adequado e limpo (Os ténis a utilizar no pavilhão não poderão
ser os mesmos que trazem do exterior). Esse deverá ser equipado apenas no balneário (Regras da Casa)!



Deverá subscrever o seguro de Acidentes Desportivos (na secção abaixo). Caso contrário, qualquer tipo de
acidente ou lesão no decorrer da actividade desportiva será responsabilidade do(s) próprio(s) e envolvidos,
mas nunca da AJB.



Aceitar elaborar os eventuais testes médicos que forem requeridos.

SEGURO DE ACIDENTES DESPORTIVOS PARA A PRÁTICA DESPORTIVA

> Pretende aderir ao Seguro de Acidentes Desportivos?

SIM  NÃO 

Valor do Seguro (anual): 12€
O Seguro de Acidentes Pessoais terá que ser pago na entrega da inscrição e será automaticamente
renovado todos os anos.
Em caso do não pagamento nos anos posteriores, a Direcção reserva-se no direito de retirar o seguro ao
assegurado (após comunicação prévia).

Coberturas e Capitais limites
> Morte ou Invalidez Permanente: 15.000,00€ (Nos menores de 14 anos, a cobertura Morte apenas garante / terá
direito às despesas de funeral)
> Despesas Tratamento e Repatriamento: 2.000,00€
> Idade Máxima: 70 anos
Notas:
- Limite de indemnização em Morte ou Invalidez Permanente de 250.000€ por sinistro.
- Franquia de 75€ nas Despesas de Tratamento, por sinistro e por pessoa segura. (Ou seja, a seguradora só paga a
partir de 75€)
Tomei conhecimento e aceito todas as condições da prática das actividades desportivas da AJB.
Data: ___/___/______

Assinatura do(a) encarregado(a) de educação
_______________________________________________
Assinatura do(a) sócio(a)
_______________________________________________

