
DESPORTO

INSCRIÇÕES X CAMPEONATO NACIONAL FUTSAL
DO CLUBE MILLENNIUM BCP

FUTSAL 

Programa

O Clube Millennium bcp vai realizar o seu X Campeonato Nacional de Futsal.

Datas previstas: Início - primeira quinzena de fevereiro de 2016;  Final - maio/junho de 2016.

Aceda aqui às normas relacionadas com o processo de inscrições e outros assuntos. O delegado terá que partilhar as 
mesmas com os restantes membros da equipa, assegurando o seu conhecimento, antes de confirmar a inscrição da equipa.

As equipas serão compostas por 8 a 12 jogadores. As fora das zonas de Lisboa e Porto (a mais de 50 km) podem inscrever como
jogador, um sócio que: não seja colaborador do Grupo (ativo ou reformado) ou que sendo sócio auxiliar de um agregado, esteja para
além do primeiro grau da linha reta por inerência. Todas as equipas podem inscrever até quatro sócios familiares (cônjuges, filhos,
enteados, genros, pais ou sogros de um sócio efetivo). A idade mínima para participar é de 17 anos.

É b d d l d ( l d d ) d

Calendário

É obrigatório a indicação de um Delegado (o qual será um jogador ou o treinador). Se uma equipa pretender inscrever como
delegado um elemento que não seja nem jogador nem treinador, o seu número de jogadores não poderá ultrapassar os 11. Poderá
ainda ser inscrito um elemento Treinador, que também poderá ser jogador.

Todos terão que ser sócios do Clube, quer no momento da inscrição quer à data do jogo inaugural do evento.

Nota: A título experimental será ainda aceite a inscrição de um estagiário por equipa, independentemente da localização da
mesma. O mesmo participará na qualidade de convidado da equipa e terá que constar na aplicação XLTI com tal função no
momento da inscrição da equipa. Qualquer eventual acidente/lesão que possa ocorrer, terá que ter os custos de tratamento ou
outros, suportados exclusivamente pelo convidado. O convidado terá que ser informado pelo respetivo Delegado de equipa
desta limitação, tendo que ser entregue conjuntamente com a inscrição da equipa uma declaração de tomada de conhecimento
subscrita pelo convidado.

Diversos

subscrita pelo convidado.

Até final de janeiro de 2016, as equipas em situações excecionais, devidamente justificadas, com o acordo da organização, podem
solicitar até 3 alterações de jogadores. A partir daí e até ao final do campeonato, em situações de força maior, as equipas poderão
fazer apenas a substituição do guarda-redes. Os guarda-redes inscritos nessas condições terão que ser sócios do Clube à data da sua
inscrição e não podem já ter sido inscritos por outra equipa.

Inscrições até 21 de dezembro de 2015. Até 8 de janeiro, o Clube informará as inscrições que forem consideradas.

Para Inscrição da Equipa, será necessário:
 preencher o template publicado no site do Clube e proceder ao seu envio de forma eletrónica;
efetuar transferência de € 190 00 (taxa de inscrição) para a conta 45217141604 titulada pelo Clube Millennium bcpefetuar transferência de € 190,00 (taxa de inscrição) para a conta 45217141604 titulada pelo Clube Millennium bcp,
indicando nos detalhes de pagamento o nome da equipa;
imprimir template de inscrição devidamente preenchido, juntar cópia do comprovativo da transferência e proceder ao
seu envio para o Clube até ao dia 18 de dezembro de 2015. O processo tem ainda que ser acompanhado de cheque
caução no valor de € 150,00 (cento e cinquenta euros) sacado sobre conta do Millennium bcp e emitido à ordem do Clube
Millennium bcp e ainda declaração de tomada de conhecimento por parte do convidado (se tiver sido inscrito) da
ausência de cobertura/apoio no caso de eventual lesão ou acidente.

O processo terá que ser enviado até 18 de dezembro de 2015 para o Clube (Calçada de Palma de Baixo, 6-A, Lisboa), através de
Correio Interno com protocolo por XSAC/GCI.

Como habitualmente o cheque caução será devolvido no final do evento às equipas que (cumulativamente): não tenham registadoComo habitualmente, o cheque caução será devolvido no final do evento às equipas que (cumulativamente): não tenham registado
falta(s) de comparência (Equipa e Delegados quando forem designados para estarem presentes na mesa); não tenham sido
protagonistas de atos de indisciplina; não tenham sido desclassificadas; tenham entregue notícia(s) dentro do prazo que lhes for(em)
indicado(s) para a(s) jornada(s) que forem escalonados e que após a sua participação neste Campeonato tenham devolvido ao Clube
equipamentos completos que estiverem na sua posse e dentro do prazo que lhes for indicado.

No caso de, por qualquer motivo, a inscrição não poder ser aceite, o cheque caução e a taxa de inscrição serão devolvidos.

Somente após os serviços do Clube terem confirmado por email a inscrição para o delegado da equipa é que a mesma será
considerada como aceite.

FUTSAL FICHA DE INSCRIÇÃO

http://www.clubemillenniumbcp.pt/images/content/fn_Document_1_A000000000031371.pdf
http://www.clubemillenniumbcp.pt/index.php?option=com_artigos&cat=root_clube&subcat=Root_Inscricao_Actividade&ID=A000000000031369

