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FICHA de INSCRIÇÃO
OBJECTIVOS
A Escola de Futebol Associação Desportiva de Taboeira (ADT) tem como principal objetivo o ensino do futebol aos
mais jovens e a deteção e aperfeiçoamento de novos valores, apostando na qualificação dos seus treinadores para
colocarem em prática os métodos utilizados na ADT.

FUNCIONAMENTO
A Escola de Futebol ADT inicia as suas atividades no dia 01 de setembro de 2017.
As atividades realizam-se nas instalações do INSIDE-ADTABOEIRA e no complexo desportivo da Associação
Desportiva de Taboeira (podendo, realizar alguns treinos noutros campos).
Horário de funcionamento:
No INSIDE-ADT - Zona Industrial Taboeira
2ª Feira: 18H30 às 19H30 - nascidos em 2009/2008/2007/2006 e 2005
3ª Feira: 18H30 às 19H30 – nascidos em 2010
4ª Feira: 18H30 às 19H30 - nascidos em 2011
5ª Feira: 18H30 às 19H30 - nascidos em 2012/2013/2014
Sábado: 09H00 às 10H00 - nascidos em 2009/2008/2007/2006 e 2005
Sábado: 10H00 às 11H00 - nascidos em 2010
Sábado: 11H00 às 12H00 - nascidos em 2011
Sábado: 12H00 às 13H00 - nascidos em 2012/2013/2014
RESPONSABILIDADE
- A responsabilidade só está a cargo da Escola de Futebol ADT, desde o momento em que as crianças entram nas
instalações (vestiário/campo) até ao abandono do mesmo no final da sessão de treino ou jogo.
- A deslocação da criança de casa para as instalações desportivas e vice-versa fica à responsabilidade dos
encarregados de educação.
- Só é permitida a entrada no recinto de treino a pessoas autorizadas.
- O local do treino pode variar, sendo avisados em devido tempo dessa alteração.

EQUIPAMENTO
O material indispensável à sessão de treino:
- Botas de futebol ou sapatilhas;
- Caneleiras;
- T'shirt, calções e meias (equipamento oficial).

INFORMAÇÃO
- O material desportivo auxiliar de treino é da responsabilidade da Escola de Futebol ADT.
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- A Escola de Futebol ADT reserva o direito de excluir da área de treino qualquer elemento, caso este apresente
comportamentos considerados incorretos.
- Em casos omissos a Direção da ADT tem a tutela sobre todas as decisões, sendo estas soberanas, não podendo ser
reclamadas em qualquer instância.

INSCRIÇÃO
- Só serão aceites inscrições/renovações de crianças (masculinos/femininos) nascidas entre 2005 a 2014, mediante o
pagamento de uma joia de inscrição de 50 Euros (com direito a um equipamento oficial constituído por: T'shirt oficial;
calções e meias).

- Só se confirma a inscrição da criança na Escola de Futebol ADT, após o encarregado de educação se fazer sócio da
ADT (2€/mês), bem como, após a entrega do atestado de aptidão física e autorização do Encarregado de Educação
assinada.
- As inscrições são efetuadas na Secretaria ADT, sita no Novo Complexo da Associação Desportiva de Taboeira ou
junto do Coordenador da Escola, no INSIDE_ADT na Zoa Industrial de Taboeira.
- Os inscritos ficam obrigados ao pagamento de uma mensalidade no valor de 23 Euros, que deverá ser liquidada até ao
dia 05 de cada mês.

DOCUMENTOS
Para efetuar a inscrição deve entregar os seguintes documentos:
- Ficha de inscrição preenchida
- Atestado médico comprovando a robustez física do aluno para a prática desportiva
- Foto do aluno
CONTACTOS
Telef. 234199500
Telm. 965 528 261
Email: escolafuteboladt@gmail.com

LOGOTIPO OFICIAL
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Nome_________________
Número_______________
IDENTIFICAÇÃO:

FOTO

Tamanho______________

Nome: _____________________________________________________________________
Data de Nascimento: ___ /___ /______ CC / BI n.º __________________ NIF__________________________
Morada: _________________________________________________________________________________
Código Postal: ___________-________

Localidade: _______________________________________

Telefone: ________________________

Telefone de contacto permanente: _____________________

E-mail de contacto_________________________________________________________________________

DADOS DO AGREGADO FAMILIAR:
Pai: _____________________________________________ Idade: _____ Profissão: ____________________
Mãe: ____________________________________________ Idade: _____ Profissão: ____________________
Com quem vives: ____________________________________ Tens irmãos ? _________ Quantos ? __________

ENCARREGADO DE EDUCAÇÃO:
Encarregado de Educação: ____________________________________________________________________
Grau de Parentesco: ________ Idade: ______ Profissão: ________________ Tel. de Contacto: ______________
Morada: _________________________________________________________________________________
Código Postal: ___________-________

Localidade: ____________________________________
Inscrição 50€
Renovação 30€

Recebi a Inscrição N.º _____ Data: ____/____/_____

Pagamento das quotas Atleta 23€
SET

OUT

NOV

DEZ

JAN

FEV

MAR

ABR

MAI

Equipamento
JUN

T’shirt Calções

Meias

Fato
Treino

Kispo

Saco

Pagamento das quotas de Sócio de um dos pais 2€
JAN

FEV

MAR

ABR

MAI

JUN

JUL

AGO

SET

OUT

NOV

DEC

JAN

FEV

MAR

ABR

MAI
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DECLARAÇÃO
Eu abaixo assinado, _________________________________________________________________________
Encarregado de Educação do aluno _____________________________________________________________,
declaro que autorizo o meu educando a praticar futebol na Escola de Futebol ADT e confirmo a inexistência de
quaisquer contraindicações para a prática de atividades físicas, conforme atestado/exame médico que junto em anexo.
Mais informo que assumo inteira responsabilidade na vigilância e acompanhamento médico do meu educando,
comprometendo-me a informar a Escola de Futebol ADT no caso de se verificar algum impedimento que possa pôr em
causa o estado de saúde do meu educando.
Declaro também que tomei conhecimento das regras gerais da escola e do prazo de liquidação das mensalidades.

Declaro ainda, que relativamente ao ano desportivo 2017/2018, autorizo que o meu educando seja fotografado no
âmbito de atividades desportivas/eventos, autorizados pela ADT E a sua PUBLICAÇÃO NO SITIO DA ADT.

Aveiro, ______ de ______________ de______

O Encarregado de Educação

_____________________________________
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SÓCIO/A do CLUBE

Taboeira,_____de ___________,______
ASS________________________________
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