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FICHA DE INSCRIÇÃO

Nº Sócio Candidato a Sócio:  Sim / Não Data Inscrição: _____ / ______ / ________

Nome completo: 

Email: Data Nascimento: _____ / ______ / _______

Telefone: Telemóvel:

Cartão Cidadão: Licença Desportiva: 

Já fez algum curso de vela ? Sim / Não

Data ? Local ? Tipo?

Toma algum medicamento ? Sim / Não

Qual ?

FILIAÇÃO < 18 anos 

Mãe: Tlf: @:

Pai: Tlf: @:

CRIANÇAS E JOVENS - VELA LIGEIRA FÉRIAS À VELA

Iniciação Sábado Domingo 10:00 -17:00 Cursos Intensivos (semana)

Aperfeiçoamento Sábado Domingo 10:00 -17:00 Data: 

Competição* Sábado Domingo 10:00 -17:00 Data: 

Aulas Privadas** Dias pretende: 10:00/13:00 14:00/17:00

ADULTOS - VELA CRUZEIIRO

Iniciação Sábado Domingo 10:00/13:00 14:00/17:00

Aperfeiçoamento Sábado Domingo 10:00/13:00 14:00/17:00

Aulas Privadas** Dia pretendidos: 

*Na competição é preciso ter barco próprio  /// **Marcadas de acordo com a disponibilidade existente

TERMO DE RESPONSABILIDADE  

Eu ________________________________________________________________________(a) na qualidade de Aluno / Encarregado de Educação autorizo 
o/a utente acima referido/a, a frequentar cursos de Vela no Náutico Clube Boa Esperança, asseguro sob compromisso de honra que o/
a referido/a utente a quem se refere esta ficha de inscrição, sabe nadar e não apresenta nenhuma contra indicação médica para a práti-
ca da actividade desportiva na qual se inscreve. Antes de iniciar o curso, comprometo-me a entregar na secretaria do clube uma ficha 
de teste de natação com a classificação de Apto para a prática de desportos náuticos. Declaro ainda que, no acto da inscrição, recebi e 
concordo com o Regulamento da Escola de Vela.  □Não autorizo a utilização dos dados e imagens do velejador para fins promocionais ou divulgação do Clube.  

Por ser verdade e me ter sido solicitado, dato e assino a presente declaração: 

Lisboa, ______/ ______/  201_____     O Aluno (Encarregado de Educação) ________________________________________________ 

(a) Nome completo do Encarregado de Educação, ou nome completo do próprio utente >18 Anos 

 ESCOLA DE VELA

http://www.ncbe.pt


  

CURSOS DE VELA 

Os cursos só se realizam se houver número mínimo 

de inscritos. O Clube reserva-se no direito de cance-

lar a actividade. Mais informações no Regulamento 

Escola de Vela. 

O QUE FAZER PARA SE INSCREVER 

Preencher, assinar e entregar o Formulário de In-

scrição, o respectivo pagamento e os seguintes doc-

umentos: 

- Fotocópia do Cartão de Cidadão 

- Fotocópia do Cartão de Cidadão do Encarregado de 

Educação. 

A inscrição nos cursos trimestrais ou intensivos da 

Escola de Vela incluí Jóia de Sócio, Quota Anual Sócio 

Juvenil NCBE e Seguro Desportivo (válido por 1 ano). 

COMPETIÇÃO - Optimist - 420 

Os custos referentes à actividade de competição: 

embarcação, treinador, e todos os custos inerentes 

(deslocações, alimentação, etc.) são da responsabili-

dade do praticante. O Clube disponibiliza gratuita-

mente as suas instalações para armazenagem do 

equipamento, bem como o acesso a todos os recursos 

materiais e humanos para implementação da activi-

dade. 

PAGAMENTOS 

Todos os pagamentos devem ser realizados directa-

mente no Náutico Clube Boa Esperança ou através de 

transferência bancária. 

O Pagamento dos cursos de Vela Ligeira - Iniciação e 

Aperfeiçoamento, é efectuado no fim-de-semana 

anterior ao começo de cada Trimestre (Setembro, 

Janeiro, Abril).  

O pagamento do valor trimestral pode ser realizado 

em duas prestações após aceitação do pedido de 

pagamento a prestações pela Escola de Vela. 

O Pagamento dos Cursos intensivos - Férias à Vela, é 

realizado no acto de Inscrição.  

DESCONTOS 

No caso de irmãos, o segundo terá um desconto de 

10%, o terceiro de 20%. 

Os alunos da Escola de Vela tem um desconto de 20 % 

nos cursos Intensivos. 

Os sócios do clube tem um desconto de 10 % nos cur-

sos intensivos - Férias à Vela 

VESTUÁRIO ACONSELHADO 

Roupa confortável que se possa molhar; 

Corta-Vento ou Impermeável; 

Ténis que possam molhar ou botas surf/vela ou sap-

atos de neopreno; 

Muda de roupa; 

Chinelos - toalha de banho; 

Chapéu & Protector solar. 

Mais informações  através dos contactos: 

contacto@ncbe.pt 

Responsável: Joana Matos Rosa 

Telefone: +351 91 6011174
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INSCRIÇÕES

ESCOLA DE VELA 
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