
MORADA *

/

NACIONALIDADE

ESTADO CIVIL PROFISSÃO

1

* CAMPOS DE PREENCHIMENTO OBRIGATÓRIO

REQUERIMENTO_001 - PROPOSTA DE SÓCIO

SÓCIO Nº

Nº CONTRIBUINTE *

LOCALIDADE

SÓCIO PROPONENTE

FILIAÇÃO (MÃE)

FILIAÇÃO (PAI)

CARTÃO CIDADÃO (BI) *

E-MAIL *

CÓDIGO POSTAL *

TELEFONE * TELEMÓVEL

NOME COMPLETO *

Preenchido após admissão pela Direção da ADP:    

SEXO (M/F)

VALIDADE

Nº de Sócio_____ Categoria de Sócio_________ Sócio desde___/___/______

Nome do Associado ________________________________________________ FOTO

DADOS PESSOAIS

ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA PASTÉIS

PROPOSTA DE SÓCIO

DATA DE NASCIMENTO * NATURALIDADE



X

Lisboa, ______ de ______________________ de __________

REQUERIMENTO_001 - PROPOSTA DE SÓCIO2

Entrega do cartão: Instalações do clube

Lisboa, _______ de ______________________ de __________

ESPAÇO RESERVADO AOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS

ADMIÇÃO COMO SÓCIO EM: COM O Nº DE SÓCIO AD PASTÉIS

Direção

O cartão de sócio será entregue pela forma selecionada (Instalações do clube ou enviado para a morada indicada) num prazo minimo de 15 dias 

após a confirmação da inscrição.

O cartão é pessoal e intransmissivél.

No que concerne ás quotas, após o pagamento destas, o sócio receberá um e-mail de confirmação de pagamento.

Para apoio ou mais esclarecimentos quanto a questões adstritas à qualidade de sócio, deve ser enviada uma comunicação para o endereço 

electrónico socios@adpasteis.pt. Em alternativa, pode tambem ligar para o 965821817.

CONFIRMAÇÃO DOS DADOS

Assino sob compromisso de honra que todos os dados constantes da Proposta de Sócio por mim fornecidos são 

verdadeiros, assim como tomei conhecimento e aceitei as regras implícitas na mesma.

Após a celebração do contrato de sócio e respectiva admissão por parte da Direção da AD Pastéis, ser-lhe-á atribuído um número sequencial. 

NOTAS:

Ao assinar este documento estou a autorizar o tratamento dos meus dados pessoais nele indicados de acordo com a lei geral de proteção de dados 

e o envio de avisos de pagamento ou de informações referentes a quotas de associado da AD Pastéis.

Envio de comprovativo de pagamento para o email socios@adpasteis.pt

PT50 0007 0000 0042 1617 2912 3

Morada indicada

INSCRIÇÃO E CARTÃO DE SÓCIO 3,00 €

Forma de pagamento:

6,00 €JUNIOR (< 18 anos) - QUOTA ANUALADULTO - QUOTA ANUAL 12,00 €

Em baixo, assinale a categoria de sócio a que corresponde:

DADOS DO CARTÃO E PAGAMENTO

NOME A CONSTAR NO CARTÃO DE SÓCIO

Transferência Bancária
Associação Desportiva Pastéis Da Bola ou

MB WAY
965821817




