PROPOSTA DE SÓCIO
SÓCIO PROPONENTE

CATEGORIA

IDENTIFICAÇÃO
Nome
Morada
Localidade

Cód. Postal

Telefone
Sexo

Telemóvel
F

M

E-mail

Naturalidade

Concelho

Freguesia
Distrito

Estado Civil

País
Data de nascimento

CC

Validade

NIF

SITUAÇÃO PROFISSIONAL
Profissão
Empresa

Estab. Ens.

Outro

Designação

Morada
Localidade

Telf. / Telm.

FORMA DE PAGAMENTO
Sede

Cheque/Vale Postal

Transf. Bancária

PT50 0079 0000 6665 8214 1015 0

O sócio que optar pelo pagamento através de transferência bancária deverá enviar por e-mail o comprovativo da transferência com a indicação do nº de sócio para socios@uniaodeleiria.pt.
O sócio que optar pelo envio de cheque ou vale postal, deverá enviar o mesmo por correio para a sede do clube (ver morada abaixo) acompanhado do nº de sócio.

OBSERVAÇÕES

________________________________
(Assinatura conforme CC)
Esta proposta deve ser entregue na sede do clube acompanhada de uma fotografia (tipo passe) e dos encargos de admissão (mínimo 3 meses de quotas + 2,50€ pela emissão do cartão de sócio

A preencher pelos serviços
RECEBIDO

DESPACHO

Nº de SÓCIO

CARTÃO

___ /___ /___

___ /___ /___

Emitido

Entregue

___________

___________

___ /___ /___

___ /___ /___

QUOTIZAÇÃO - 2017/2018
CATEGORIA

PAG. MENSAL PAG. ANUAL

C. Portugal

CNJuniores

Aseemb. Gerais

Antiguidade

SÓCIO EFECTIVO
Adulto c/ quota normal

Adulto c/ quota suplementar
Jovem ( < 25 Anos)

2,00 € (2)

20,00 €

Acesso Condicionado
(3)

√

√

1ª Prioridade

5,00 €

50,00 €

√

√

√

1ª Prioridade

2,00 € (2)

20,00 €

√

√

√

1ª Prioridade

0,50 €

5,00 €

√

√

X

1ª Prioridade

-

10,00 €

Acesso Condicionado
(3)(4)

√

X

1ª Prioridade

Isento

Isento

√

√

X

2ª Prioridade

Isento

Isento

X

X

X

2ª Prioridade

2,00 € (2)

20,00 €

Acesso Condicionado
(3)(6)

√

X

1ª Prioridade

5,00 €

50,00 €

√

√

X

1ª Prioridade

SÓCIO MENOR
Criança ( < 16 Anos)
SÓCIO CORRESPONDENTE
Residente a mais de 50 km
SÓCIO ATLETA
Representa o clube como
amador (formação)
SÓCIO EXTRAORDINÁRIO
Inscrito numa actividade do
clube
SÓCIO COLECTIVO
Cartão c/ quota normal

Cartão c/ quota suplementar

Todos os sócios pagam 2,50 € pela emissão do cartão (incluindo os isentos).
(Os valores a pagar ao clube podem ser superiores aos estabelecidos nesta tabela, por decisão do próprio associado)
(1) Os novos sócios que optem pelo pagamento mensal terão obrigatoriamente de pagar as 3 primeiras quotas.
(2) Só em pagamentos iguais ou superiores a 3,00 €.
(3) Pagamento de quota suplementar por jogo (3,00 €).
(4) Limitado a 3 jogos por época.
(5) Os valores e regalias estão dependentes da actividade em que se inscreve (quota mínima mensal de 1,00€).
(6) Para o portador do cartão (válido para uma única entrada por jogo).

