
Nome completo do aluno Data Nascimento

Encarregado de Educação

NIF CC ou Passaporte Validade

Morada

Código Postal Localidade

Telemóvel Email Email

Profissão Licença FPT  Telemóvel

Nome e Apelido Telemóvel Relação com aluno

Sofre de alguma doença ou alergia relevante

Quais os seus objetivos no ténis

Horários disponíveis

Como nos encontrou ou onde/de quem ouviu falar de nós

Já jogou ténis? Quantos anos?

Pratica outros desportos? Quais?

Já praticou outros desportos? Quais?

Já efetuei aula de teste Data Professor

Modalidade Nº de x semanais Mensalidade

Janeiro

Fevereiro

Sim Não

Dia e hora Local para partida Local para chegada

Dia e hora Local para partida Local para chegada

Dia e hora Local para partida Local para chegada

Mensalidade

Autorizo a captação e divulgação de imagem e video para efeitos promocionais da escola de ténis

Autorizo a publicação das minhas opiniões ou comentários, nas redes socias do clube.

As mensalidades da escola deverão ser regularizadas até dia 8 de cada mês.

Autorizo o débito direto das mensalidades da escola de ténis

Declaro que li e aceito o regulamento da escola de ténis
Data

DADOS PESSOAIS

CONTE-NOS UM POUCO MAIS SOBRE SI

A MINHA INTEGRAÇÃO NA ESCOLA TÉNIS

AS MINHAS EXPERIÊNCIAS DESPORTIVAS

Preferência de contato

CONTATO EM CASO DE URGÊNCIA

Meses em que pretende efetuar pagamento mês Julho

Necessita de transporte regular para os treinos?

CASO TENHA RESPONDIDO AFIRMATIVAMENTE À QUESTÃO ANTERIOR

O aluno (ou o seu Encarregado de Educação, no caso de ser menor de 18 anos) aceita e autoriza ser transportado na carrinha / carro do RSCL, para 
outro campo, clube ou competição, sempre que devidamente acompanhado por um professor ou outro responsável do clube

PROTECÇÃO DADOS PESSOAIS

COMO ME DESLOCO PARA OS TREINOS

A integração do aluno na Escola de Ténis apenas será efetiva após confirmação do professor ou secretaria do RSCL sobre o 
grupo e horários a integrar.

TRANSPORTE EVENTUAL PARA TREINOS E COMPETIÇÕES

Assinatura do 
responsável RSCL

Assinatura aluno / 
Encarregado Educação

DECLARAÇÃO

DADOS DE PAGAMENTO E AUTORIZAÇÕES


