
 

PROPOSTA DE SÓCIO | SÓCIO Nº  

CLUBE FLUVIAL PORTUENSE  

 

SEDE: RUA ALEIXO MOTA, PORTO | INFORMAÇÕES: T 226198460 | geral@clubefluvialportuense.pt 

PROPOSTA DE SÓCIO | SÓCIO Nº  

CLUBE FLUVIAL PORTUENSE  

 

SEDE: RUA ALEIXO MOTA, PORTO | INFORMAÇÕES: T 226198460 | geral@clubefluvialportuense.pt 

ENTREGA EM VALOR 

Inscrição (joia + cartão)……………….€30,00           Quota VIP………………………..……...€25,00(**) 

Quota-membro…………………………….€5,00(*)          Quota GOLD…………………………....€20,00(**) 

Quota sénior (+55 anos)………….….€15,00(**)             Quota SILVER………………..…..….…€15,00(**) 
(*) pagamento de 6 meses de quotas // (**) pagamento de 2 meses de quotas 

 REGULAMENTO GERAL PROTECÇÃO DE DADOS 
Os seus dados servem para que possamos prestar-lhe um serviço melhor e mais personalizado. Estes 
dados, nomeadamente os seus contactos, são fundamentais para conseguirmos chegar até si em caso 
de emergência. No caso dos menores, dados como a data de nascimento são importantes para que 
tenhamos a certeza que o aluno está inserido no nível correcto. O contacto dos pais é fundamental em 
caso de emergência. 
Consulte a nossa política de privacidade no site www.fluvial.pt . 
 
Autorizo o uso do email para envio de informações referentes à actividade do clube: SIM            NÃO 

Autorizo o uso do contacto telefónico p/ envio de informações referentes à actividade do clube:SIM              NÃO 

 

AUTORIZAÇÃO DE DÉBITOS DIRECTOS: 
Autorizo que, por débito da minha conta abaixo indicada, queiram proceder ao pagamento das 
importâncias que lhe forem apresentadas pelo Clube Fluvial Portuense. A adesão ao pagamento 
por débito directo implica a fidelização por um período de seis meses podendo o CFP exigir, em 
caso de incumprimento, a totalidade da inscrição pelos meses em falta, da qual o sócio se 
considera devedor. 
 

IBAN _______________________________________________________________________ 

Assinatura (conforme CC) ______________________________________________________ 

 

AUTORIZAÇÃO DE MENOR (de 18 anos): 
Para os menores a proposta deve ser autorizada pelo Pai, Mãe ou tutor, com declaração, no 
verso, de responsabilidade por danos ou outros prejuízos que possam causar, acompanhando a 
proposta o CC do responsável. 
 

Eu, __________________________________________________________________, autorizo na 

qualidade de ____________, que o menor a que se refere esta proposta seja admitido sócio do 

CFP, assumindo eu a responsabilidade referida. 

CC nº_______________________________ Tlf p/ contacto_______________________________ 

Assinatura_______________________________________________________________________

__ 
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Data de Entrada__________________________ Cliente Nº______________________ 

Desejando ser sócio deste clube, declaro satisfazer todas as determinações dos Estatutos e mais 
disposições regulamentares. 

Proponente sócio nº________________________ Aprovado pela direcção em _____|_____|_____ 

TERMO DE RESPONSABILIDADE 

“Declaro assumir (nos termos da lei de Bases da Atividade Física e do Desporto, Lei nº 5/07) 
a especial obrigação de me assegurar, previamente, de que não tenho qualquer contra-
indicação para a prática da atividade que pretendo desenvolver.” 
 
Porto,____/____/____  O Proposto, _____________________________________________ 
 
NOTA: Ao assinar a proposta de sócio está a concordar com o Regulamento Interno do CFP. O 
Regulamento Interno poderá ser consultado nas nossas instalações e website. 

www.facebook.com/RealClubeFluvialPortuense | www.fluvial.pt www.facebook.com/RealClubeFluvialPortuense | www.fluvial.pt 

Nome___________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

NIF______________________________ Nº CC__________________________________ 

Data Nascimento_____|_____|_____ Naturalidade_____________________________ 

Nacionalidade___________________ Estado Civil___________ Profissão___________ 

Morada_________________________________________________________________ 

Localidade_______________________ Código Postal____________________________ 

Tel. Residência___________________ Tlm_____________________________________ 

Email___________________________________________________________________ 

Nº contacto emergência___________________________________________________ 
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