
 

ACADEMIA DE PATINAGEM DE BRAGA 

FICHA DE INSCRIÇÃO / RENOVAÇÃO (2020.2021) 

Nome do atleta: _________________________________________________________________________________________________  

Data nasc. ______/______/________  Ano escolar: _________ Escola: ____________________________________________ 

Morada: __________________________________________________________________________________________________________ 

Código Postal: __________-_______   ________________________ Telemóvel: ___|___|___|___|___|___|___|___|___ 

Nº Contribuinte: ___|___|___|___|___|___|___|___|___  Cartão Cidadão: ___|___|___|___|___|___|___|___ 

 

AGREGADO FAMILIAR 
 

Pai: _________________________________________________________ Nº Contribuinte: ___|___|___|___|___|___|___|___|___ 

Telm. _________________________  Email: _____________________________________________@______________________ 

Profissão: ___________________________ Disponível para colaborar em atividades da APB? Sim ___  Não ___ 
 

Mãe: _________________________________________________________ Nº Contribuinte: ___|___|___|___|___|___|___|___|___ 

Telm. _________________________  Email: _____________________________________________@______________________ 

Profissão: ___________________________ Disponível para colaborar em atividades da APB? Sim ___  Não ___ 

 

Enc. de Educação: Pai ___ Mãe ___ Outro _________________  Contacto emergência: ________________________ 

 

PREÇÁRIO E INSCRIÇÃO 

Jóia de inscrição (inclui seguro e inscrição na Federação de Patinagem de Portugal) 35,00€/anual 

Patinagem Livre        Inscreve-se? Sim ____  Não ____ 

Mensalidade: Iniciação: 30,00€  Pré-Competição: 40,00€  Competição: 50,00€ 

Solo Dance*         Inscreve-se? Sim ____  Não ____ 

Mensalidade: 20,00€ (caso frequente Patinagem Livre) ou 35,00€ (se só frequenta esta disciplina) 

*O atleta pode frequentar Solo Dance após concluir o nível 4 de iniciação. 

Obs: Caso o atleta interrompa a atividade durante um ou mais meses, deverá pagar a mensalidade desses meses, salvo se apresentar j ustificação médica. 
No caso de desistência, terá de pagar a totalidade do mês em que termina a atividade. 
O atleta terá que adquirir o fato de provas do clube, uma t-shirt e fato de treino do clube. 
 

DOCUMENTOS E ANEXOS 
 

Entregar juntamente com esta ficha: cartão de cidadão e 1 foto tipo passe digitalizada do atleta. 

Anexos à ficha de inscrição (preencher, assinar e entregar com esta ficha, os docs dos pontos 1. e 2. abaixo) 

1. Informação de privacidade e consentimento informado. 

2. Termo de responsabilidade COVID19. 

3. Regulamento Interno da APB. 

Ao assinar esta ficha de inscrição/renovação o Atleta/Enc. Educação declara ter perfeito conhecimento do conteúdo e teor 

do Regulamento Interno da APB, aceitando os direitos e as obrigações expressos nesse documento. 

Braga, ______ de ______________________ de ______________ 

Assinatura do atleta (se maior de idade) ou Enc. de Educação: _____________________________________________________________________ 


