
Dados pessoais

Nome ___________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________________

Data de nascimento  _______ /_______ / _______ Sexo (M/F) _____________ Nacionalidade  _________________________________________

CC nº __________________________________________ CC Validade _________________________________ NIF ____________________________________________

Telemóvel _________________________________________________ Email  _________________________________________________________________________________

Morada  ___________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Código postal __________________________________________________________ Localidade  ____________________________________________________________

Freguesia  _____________________________________________________________

Se menor, dados do Encarregado de Educação

Ficha de inscrição

Nome ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Telefone / Telemóvel _________________________________ Email  _________________________________________________________________________________

FOTO

Concelho  ________________________________________________________________

Sup Race Faro

Federado na Federação Portuguesa de Canoagem - 

Se sim, há quanto tempo ou qual a sua experiência? ____________________________________________________________________________________

Se sim, nº de federado __________________________________Sim / Não

Já praticou Stand Up Paddle, surf ou outras atividades físicas - Sim / Não

Licença desportiva (inclui seguro desportivo de Janeiro a Dezembro)
Atleta (competição) – 25,00€
Praticante – 12,00€
Desconto de 20% no valor das aulas ou mensalidades (excepto quota de sócio) para toda a comunidade académica da ESEC e Universidade do Algarve.

Mensalidades: 
1 aula por semana: 37,00€ 
2 aulas por semana: 42,00€ 
3 aulas por semana: 47,00€

Aulas privadas (duração de 1h30) - 40,00€ (em datas e horários a combinar com os instrutores)
Aulas de grupo 3/5 pessoas (duração de 1h30m) - 80,00€ (em datas e horários a combinar com os instrutores)

Apoios



Os dados recolhidos neste formulário são de uso exclusivo do GCNF nos Termos e Condições e Política de Privacidade.
No âmbito da lei de protecção de dados, os Sócios e Clientes do GCNF tem o direitos legalmente estabelecidos, nomeadamente, o direito ao consentimento, 
o direito de acesso do titular dos dados, o direito à retificação dos dados, o direito à limitação do tratamento dos dados, o direito ao apagamento dos dados, o 
direito à portabilidade e transmissão dos dados, o direito à oposição e o direito a reclamar.

Data _______ /_______ / _______ Assinatura  ______________________________________________________________________________________________________

Aceito que o GCNF entre em contacto comigo para divulgação das suas atividades.

Sup Race Faro


