Sócio

Atlético Clube do Cacém
Instruções de preenchimento e outras informações úteis
Todos os campos deverão ser preenchidos em letra maiúscula e de forma legível. Cada quadrícula só é preenchida com uma letra ou um número.
Deve juntar à proposta, o cartão de identificação e duas fotografias a cores tipo passe.
COLETIVO

REFORMADO

SENHORA

EFETIVO

INFANTIL

valor da quota mensal

valor da quota mensal

valor da quota mensal

valor da quota mensal

valor da quota mensal

*€

1,50 €

1,50 €

3€

1€

Empresarial

Mais
de 65 anos

* Valor a propor
à direção do clube

Dos 18
aos 65 anos

Inferior
a 18 anos

O sócio proposto paga 8,50 € pelo processo administrativo e emissão do cartão.
Aos sócios menores de 18 anos é obrigatório a apresentação do cartão de identificação, devendo a proposta ser autorizada pelo encarregado de educação.
No ato da apresentação da proposta deverão ser entregues duas fotografias tipo passe, as importâncias correspondentes à inscrição e às duas primeiras quotas.

A preencher pelos serviços
N.º de sócio

Data de admissão

/

/

Observações
Dados do sócio
Nome completo
Nome no cartão de sócio (num máximo de 21 caractéres)
Morada
Código postal

—

Localidade

País

Nacionalidade

Telefone Fixo

Telemóvel

E-mail
BI

CC

Passaporte

N.º de contribuinte
N.º do sócio proponente
Assinatura do sócio

Cédula

N.º do documento
Data de nascimento

/

/

(Campo obrigatório na categoria de sócio menor)

Data de preenchimento

/

/

Fundado em 28 de julho de 1941
ATLÉTICO

Atlético Clube do Cacém

Faz-te sócio.
O teu apoio é fundamental!
O Atlético Clube do Cacém é uma Associação Desportiva de Utilidade Pública sem
fins lucrativos que tem por objetivo a divulgação, promoção e dinamização da prática
desportivas.
O Atlético Clube do Cacém assume-se como um instrumento ao serviço da comunidade que envereda esforços no sentido de oferecer toda uma panóplia de atividades que
permitam, ao sócio em especial e à população em geral, um maior leque de escolhas possibilitando, assim, o acesso a fontes de desporto, cultura e lazer.
Só com o teu importante apoio, poderemos contribuir para a melhoria da qualidade
de vida da nossa comunidade.
Só com o teu importante apoio, poderemos sustentar esta estrutura dedicada ao
desporto que também te pertence.
Só com o teu importante apoio, poderemos levar o nome do Atlético Clube do
Cacém mais alto.

A preencher ou a assinar pelo Encarregado de Educação dos menores de 18 anos

Eu, __________________________________________________________________________________________
representante legal de _________________________________________________________________________
_______________________________ titular do _______ (documento de identificação) cuja cópia anexo, com
o número ___________________________, válido até _____ / _____ / __________, autorizo o meu
_____________________ (grau de parentesco) a ser inscrito como sócio do Atlético Clube do Cacém.

_________________________________________________________________________
(Assinatura do Encarregado de Educação)

