INSCRIÇÃO DE EQUIPA - Competições ASL 2018/19

q

ª DIVISÃO

Máquina

A divisão será atribuida pela Direcção da ASL em
função do numero de inscrições para a época
201819

EQUIPA
RESPONSÁVEL P/ EQUIPA

O responsável da equipa também se responsabiliza pelo pagamento das Quotas dos jogadores
inscritos durante o campeonato ?
SIM

q

NÃO

q

Assinatura do responsável da equipa (BI/CC):
LOCAL DE JOGO
Morada:
Cód. Postal:
E-MAIL:
Telefone do Local de Jogo

Jog.

Telefone do Capitão

NOME COMPLETO

Sócio nº

Assinatura

BI/CC

1 *
2 **
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
* Capitão

** Vice Capitão

TODOS os campos são de preenchimento obrigatório, em caso de não existir numero de socio (por ser socio novo) Colocar N no mesmo

As cotas associativas dos jogadores serão pagas até ao dia 8 de cada mês, caso contrário, os jogadores que não cumpram esta
condição, não poderão ser utilizados nas competições para as quais estão inscritos. As Quotas são da responsabilidade dos
jogadores, o capitão terá a responsabilidade de saber a situação de todos os seus jogadores. A utilização indevida de um jogador
numa prova, dará penalização para a equipa conforme previsto no Regulamento de Justiça e Disciplina. A não entrega das folhas de
jogo dará penalização automática de 1 ponto para a equipa e nenhum resultado individual será contabilizado.
Esta folha terá de ser devidamente preenchida e assinada pelos jogadores, considerando-se como aceitação das condições descritas nesta
folha de inscrição, assim como declara ter conhecimento do regulamento das provas da ASL e respectivo Regulamento de Disciplina.
Considera-se ainda aceite a utilização dos dados dos sócios em publicações e classificações da Associação de acordo com o RGPD.
NOTA:As inscrições dos jogadores ficam condicionadas à verificação e pagamento de eventuais quotas em atraso.

Carcavelos,____ de _________________ de 201___
A Direcção

A PREENCHER PELA ASSOCIAÇÃO

150€ (máquina)
www.aslisboa.com

ASSOCIAÇÃO DE SETAS DE LISBOA 2018/19

geral@aslisboa.com

