
Curso de vela para adultos
FICHA DE INSCRIÇÃO NO 

DADOS PESSOAIS:

Nº Sócio Candidato a Sócio:  Sim               Não Data Inscrição: ____ /____ /____

Nome Completo: ___________________________________________________________

Morada: _______________________________________________________________________

Data Nascimento: ____ /____ /____

Telemóvel: _________________

NIF: ____________________ Cartão de Cidadão: ____________________ Tamanho T-shirt: ______________________

E-mail: _______________________________________________________________________________________________________

Já fez algum curso de vela no GCNF?  Sim                Não Curso(s): ______________________________________

Já fez algum curso de vela em outra escola?  Sim                Não

Possui Carta de Navegador de Recreio?  Sim                Não Qual? _______________________________________

Tem alguma contraindicação para a prática desportiva?  Sim                 Não

Toma algum medicamento?  Sim               Não Qual? __________________________________________________

Contacto em caso de emergência   Nome: ________________________________________

Curso:

Edifício Ginásio Clube Naval de Faro | Doca de Faro - Apartado 58. 8001-901 Faro, Portugal | Telf :289 823 434 | E-mail: geral@gcnavalfaro,pt
Instituição de Utilidade Pública | N.I.P.C 501600892

Possui algum tipo de experiência de mar ou de vela? _________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________

Como tomou conhecimento da existência do curso/formação?  _______________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________

Data: ____ /____ /____

Curso(s): _____________________________________________________________________________ Data: ____ /____ /____

Qual? ______________________

Tlf: ____________________

INICIAÇÃO CRUZEIRO COMPETIÇÃO DAY SAILOR WEEKEND 
SAILOR TRAVESSIA



Curso de vela para adultos

Termo de Responsabilidade:

Eu _______________________________________________________________________________ (a) na qualidade de 
Aluno(a) acima referido concordo em frequentar o Curso de Vela para Adultos no Ginásio Clube Naval 
de Faro, assegurando sob compromisso de honra saber nadar e não apresentar nenhuma contra 
indicação médica para a prática da actividade desportiva na qual me inscrevo. Comprometo-me a 
respeitar as normas e regras de segurança assim como respeitar e seguir as indicações do Instrutor.

Não autorizo a utilização dos meus dados e eventuais imagens para fins promocionais ou de 
divulgação do G.C.N.F.

Por ser verdade e me ter sido solicitado, dato e assino a presente declaração,

Faro, ____ /____ / 20___ O Aluno: _________________________________

(a) Nome completo do proponente à frequência do Curso de Vela para Adultos.

INSCRIÇão E INFORMAÇÕES Complementares

CURSO DE VELA

Os cursos de Vela para Adultos só se realizam se houver número mínimo de 5 inscritos até um máximo de 6 inscritos por curso. O 
G.C.N.F reserva-se no direito de cancelar/alterar a data da actividade caso as condições de segurança não estiverem reunidas. Caso 
o Curso não se realize por responsabilidade do G.C.N.F., o aluno será reembolsado da totalidade do pagamento efectuado.

O QUE FAZER PARA SE INSCREVER

Preencher, assinar e entregar o Formulário de Inscrição, o respectivo pagamento e os seguintes documentos: 
- Fotocópia do Cartão de Cidadão.

VESTUÁRIO ACONSELHADO

- Roupa confortável incluíndo corta-vento ou impermeável                                   
- Calçado desportivo confortável preferencialmente de sola branca
- Muda de roupa
- Luvas de vela (recomendado)                                                                            

PAGAMENTOS

Todos os pagamentos devem ser realizados na Secretaria do Ginásio Clube Naval de Faro em dinheiro, multibanco ou através de 
transferência bancária (requer apresentação do comprovativo). 

IBAN: PT50 001000001889835000150

SEGURO

A inscrição no Curso de Vela para Adultos está coberta por um Seguro de Acidentes Pessoais.

A preencher pelo G.C.N.F. 
Inscrição recepcionada por: em ____ /____ / 20___

Mais informações através dos contactos:
Técnico Formador Manuel Belchior   Telf: +351 914 550 588     E-mail: vela@gcnavalfaro.pt

- Chapéu / boné
- Óculos de Sol
- Chinelos e toalha de banho
- Protector Solar 


