Ludens Clube de Machico

ATL LUDENS ATIVO
Ficha de Inscrição
Nome: __________________________________________________________________________
Data Nascimento: ____/____/________ Sexo: ____________
Filiação: Pai e Mãe: ______________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
Bi ou Equiv: _________________________ Data Emissão: _______/______/______________
Local Emis.: ________________________

Contribuinte: _____________________________

Morada: ________________________________________________________________________
Localidade: ________________________ Código Postal _ ____________________________
Profissão: ____________________________ Telefone: __________________________________
Telemóvel: ___________________________ E-mail: ____________________________________
Contacto de Emergência: _________________________
Dados relevantes/doenças ou alergias: __________________________________________
1ª Quinzena

2ª Quinzena

_________________________________________________________________________________

Nota: Anexar uma cópia do cartão de cidadão/bilhete de identidade.

Machico,

de

de 2017,

ATL LUDENS ATIVO: de 3 a 28 de Julho
Valor: €70
Autorizações de saída do ATL
O meu educando (a) está autorizado(a) a sair do ATL com:
Mãe__ Pai__ Irmão/ã__ Sozinho__Outro- Especifique:_________________________

O Requerente
______________________________________
(Encarregado de Educação)

Rua do Leiria, 1 – B, edifício Porto de Recreio 9200 – 107 Machico
C.C: 511 206 771 Telemóvel: 925 783 480
www.ludensmachico.pt / Email: ludensmachico@gmail.com

Ludens Clube de Machico
Regulamento
Inscrições


As inscrições e o pagamento devem ser efetuados
antes do início das atividades.



Para a realização da inscrição, a ficha deverá ser
entregue junto com uma cópia do cartão de
cidadão do inscrito (criança).



Desconto de €10 para atletas federados no Ludens
Clube de Machico, e para irmãos (a partir do 2º).



Limitado a 15 crianças por quinzena.

Período e Horário de Funcionamento




O ATL LUDENS ATIVO realiza-se nos dias uteis entre 3
de Julho e 28 de Julho, estando dividido por duas
quinzenas, sendo a 1ª quinzena do dia 3 de Julho a
14 de Julho e a 2ª quinzena do dia 17 de Julho a 28
de Julho.
O Horário de Funcionamento é das 8:30h às 12:30h, sendo o
ponto de encontro na sede do Ludens junto ao Porto de
Recreio.

Informações/Materiais


As crianças devem trazer todos os dias sapatilhas e
material de praia (fato de banho, toalha, protetor e
boné).



Evitar trazer telemóveis, valores em dinheiro e objetos
valiosos.



As atividades desenvolvidas terão
atividades náuticas e desportivas.



O Ludens irá efetuar o seguro, e fornecerá um lanche
no meio da manhã, assim como todos os materiais
desportivos necessários para o ATL LUDENS ATIVO.
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