
 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

Sede: Praceta das Bernardas, n.º 10 R/C, 8800-685 Tavira  e-mail: geral@cbtavira.com 

 

N.º DE ATLETA  

ESCALÃO  

MORADA  

CÓDIGO POSTAL     -    LOCALIDADE  

ESTABELECIMENTO DE ENSINO  ANO  TURMA  

NOME  

DATA NASCIMENTO   /   /     

NACIONALIDADE  
SEXO 

F  

  M  

CONTACTO          E-MAIL  

NIF          

CONTACTO EM CASO DE EMERGÊNCIA           

SISTEMA DE SAÚDE (S.SOCIAL, ADSE, SAMS, SAD, MÉDIS, ETC)  

NÚMERO            

TOMA ALGUM MEDICAMENTO REGULARMENTE? SE SIM, QUAL?  

É ALÉRGICO A ALGUM MEDICAMENTO, ALIMENTO, ETC?  

TEM ALGUMA DOENÇA CRÓNICA QUE LIMITE EM PARTE A ACTIVIDADE 

FÍSICA? 
 

NOME DO RESPONSÁVEL  

C.C./PASSAPORTE             

VALIDADE   /   /     

PARENTESCO  
SÓCIO 

SIM  

NÃO  PROFISSÃO  

E-MAIL  

2.ºCONTACTO          CONTACTO          

NOME DO RESPONSÁVEL  2  

PARENTESCO  
SÓCIO 

SIM  

NÃO  PROFISSÃO  

CONTACTO          

E-MAIL  

2.ºCONTACTO          
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MENSALIDADES 
 

Sócio 2€. Oferta da 12.ª mensalidade do sócio caso obte por pagar de imediato o ano todo. 
 

Mensalidade 
Responsável 

não seja sócio 
do clube 

Responsável seja sócio do 
clube e tenha as cotas 

regularizadas 
Oferta 

Atleta 13 € 10 € 
Oferta de uma T’shirt do Clube de 
Basquetebol de Tavira, caso sejam 
pagas todas as mensalidades da época 
de uma só vez. Esta oferta só é válida se 
o pagamento for realizado durante o mês 
de Setembro e Outubro. 

Irmão(os) 
do atleta 

11 € 8 € 

 

Nota: Com a 1.ª mensalidade acresce o valor da Inscrição na Federação Portuguesa de Basquetebol, Seguro 
Desportivo e Exame médico. 
 

- As mensalidades terão de ser regularizadas até ao dia 8 de cada mês. 
 

- O não pagamento no prazo indicado, implica um acréscimo de 3 € no valor da mensalidade do mês em atraso, 
podendo o atleta ficar suspenso, não sendo convocado para jogos a efectuar pelo clube. 
 

- Se passado mais uma semana para além do limite estabelecido pelo clube (até dia 8 de cada mês) e a 
situação ainda continue a não estar regularizada, o atleta ficará suspenso de poder treinar no clube. 
 

- O pagamento das mensalidades poderão ser feitas aos dirigentes, treinadores ou através de tranferência 
bancária para o NIB 0045 7140 4000 3035 0331 9, (com respectivo comprovativo, identificando o atleta(s) e/ou 
sócio(s) a que se refere o pagamento e enviado para o e-mail geral@cbtavira.com). 
 

EQUIPAMENTO 
 

- O clube disponibiliza equipamento, ficando o atleta de assegurar o seu bom estado, podendo ser cobrado o seu 
valor ao encarregado de educação caso não o devolva ou o este esteja danificado. 
 

REGRAS GERAIS 
 

-  Os atletas não deverão trazer para o treino/competição qualquer objecto ou valor susceptível de extravio, pois 
o clube não se responsabiliza por qualquer desaparecimento. 
 

- Os atletas que, por uso indevido, ato deliberado ou negligência estragarem qualquer material (desportivo ou 
instalações de apoio), serão imediatamente responsabilizados, cabendo ao atleta a restituição do bem em causa 
devidamente reparado ou ao pagamento integral do mesmo. 
 

- Os pagamentos que o atleta efetuar durante a sua permanência no clube , não servem de qualquer garantia de 
que deve jogar sempre, ou deve ser sempre convocado para jogos ou encontros, essa decisão cabe ao treinador 
e aos outros elementos do gabinete técnico.  
 

- Os horários de treino são para serem cumpridos  zelosamente. 
 

- No treino o atleta deve sempre ter o equipamento e calçado adequado. 
 

- A atitude de entrega e sincero esforço tem de estar presente em todos os exercícios e não apenas nos 
exercícios que mais gostamos.  
 

- Quando o treinador estiver a dar explicações todos os atletas devem prestar atenção (não devem conversar ou 
estarem distraídos), o atleta deve pensar que mesmo que o treinador não esteja a falar diretamente para ele há 
sempre algo que lhe interessa aprender naquilo que ele disser ao seu colega de equipa. 
 

- Todos os atletas são responsáveis por estimular os restantes colegas no treino, principalmente quando a fadiga 
(cansaço) se instala. É preciso concentrar todos os esforços em torno do objetivo principal que é dar o nosso 
melhor. Nunca nos devemos esquecer que podemos dar sempre mais do que aquilo que pensamos que é 
possível. 
 

- Todos os atletas (efetivos e suplentes) são obrigados a cumprimentar os adversários e o árbitro no início e no 
fim do jogo. Faz parte da boa educação e constitui uma regra basilar da ética desportiva. 
O respeito, a humildade, a dignidade, a vontade, o empenho, o espírito de entreajuda, o sacrifício e o carácter 
são ingredientes fundamentais para a construção uma equipa vencedora e cada vez mais forte. 
 

Tomei conhecimento e concordo, comprometendo-me a respeitar os meus colegas, o clube e a mim próprio de 
forma digna, sendo o meu principal objetico tornar-me no melhor jogador possível, empenhar-me ao máximo no 
sentido de dar o meu maior contributo. 
 

Data ___/____/______   
 

Assinatura do atleta _______________________________________________________ 
 
 

Assinatura do responsável  _______________________________________________________ 
 

Clube Basquetebol Tavira 
Condições 


