
N.º de Atleta 
___________       

Ficha de Inscrição/Revalidação 

Voleibol 
 

 

1 – Dados pessoais: 
 

Nome: _________________________________________________________. 
Morada: ________________________________________________________ 
_______________________________________________________________. 
Código Postal: _______ - _____   ___________________________________. 
Data de Nascimento: ___/___/___. 
BI n.º _____________________. Data de Emissão: ___/___/___.   
Telefone: _____________.    Telemóvel: _____________. 
Email: ______________________@_____________. 
 
 

2- Relativamente ao Encarregado. 

Nome do Encarregado: _______________________________. Idade: ______. 

Residência: _____________________________________________________. 

Profissão: _________________________________. 

No caso de algum imprevisto contactar: 
  
Tel.: ____________________. Tlm: ______________________.  
 

 

Data: ____/____/____. 
A.C.R. de Vale de Cambra 
 

Autorização 

Eu _______________________________________________ encarregado de 

_________________________________________, autorizo a sua participação 

nos treinos e eventos possíveis da Equipa de Voleibol Feminino, pertencente à 

Associação Cultural Recreativa de Vale de Cambra. Declaro também que 

aceito todas as Condições Gerais descritas no Regulamento fornecido pela 

mesma Associação. 

 

Assinatura do Encarregado 

___________________________ 

 

 



REGULAMENTO  CONDIÇÕES GERAIS 
 

1. Pagamento Mensal 
 

Escalão Não Sócio Sócio Idades 
 

Minis 7,5€ 5€ 8 aos 12 Anos 

Infantis 10€ 7,5€ 13 Anos 

Iniciados 10€ 7,5€ 14 Anos 

Juvenis 12,5€ 10€ 15 Anos 

Juniores 15€ 12,5€ 16 aos 18 Anos 

Seniores -- -- A partir dos 19 Anos. 

 
- O pagamento deverá ser feito até ao dia seis (6) de cada mês, se isso não 
acontecer pagará o montante equivalente a Não Sócio. Os Não Sócios 
pagaram um agravamento de dois euros e cinquenta cêntimos (2,50€). 
- O custo da Federação da Atleta ficará a seu cargo. A Federação do atleta 
implica o seguro desportivo e a inscrição na Associação de Voleibol do Porto o 
que permitirá a sua participação nos diversos campeonatos e torneios. 
 
 

2. Documentos Necessários 
 
- Boletim Médico Desportivo devidamente preenchido e assinado. (Fornecido 
pela ACR). 
- Ficha de Inscrição na Federação Portuguesa de Voleibol devidamente 
preenchida e assinada. (Fornecido pela ACR). 
 
 

3. Obrigatoriedades 
 
- A atleta é obrigada a usar joelheiras nos treinos e jogos. 
- Ser assídua e pontual. 
- A atleta ficará responsável pela preservação do material de treino. 
- Não deverá entrar no recinto com sapatilhas sujas. 
- No final dos treinos e jogos a atleta deverá tomar banho. 
- Em caso de faltar a algum treino, a atleta deverá apresentar justificação 
devidamente assinada pelo encarregado de educação, num prazo máximo de 
15 dias, caso contrário a falta será injustificada, ficando a atleta penalizada pela 
não convocação nos próximos jogos. 
- Se no caso da atleta for convocada para um jogo e faltar sem justificação 
plausível será punida com uma multa de 2€ (dois euros). A não liquidação da 
multa implica a não convocatória no próximo jogo. 
- No dia dos jogos a atleta deverá apresentar-se de fato de treino. 
 
 


