Inscrição para Patinador
Federado Não Atleta
Use este formulário para enviar os dados dos subscritores de forma digital
instantânea. Os dados fornecidos destinam-se unicamente à inscrição na Iceshow
Associação Freestyle e à inscrição como federados, de não atletas, na Federação
de Patinagem de Portugal, incluindo-se também os dados necessários para o
efetuar o seguro desportivo anual disponibilizado por esta Federação.
As referidas inscrições só se tornam efetivas e da responsabilidade da Iceshow
Associação Freestyle após cobrança válida, nomeadamente por:
a) PAGAMENTO ONLiNE/PayPal no nosso website ou;
b) Por transferencia bancária para o seguinte
IBAN: P T 50001800 03 42 4025 940 208 6 em nome de ICESHOW
ASSOCIAÇÃO FREESTYLE
Nota:
A inscrição dos patinadores na escola Iceshow Associação Freestyle, bem como em qualquer outra
associação desportiva, obriga à subscrição de um seguro desportivo até Janeiro do ano conseguinte.
Solicite informações junto dos responsáveis da escola de patinagem. A subscrição do seguro não é activada
de imediato após pagamento do seguro.

As referidas inscrições só se tornam efetivas e da responsabilidade da Iceshow
Associação Freestyle após cobrança válida, nomeadamente por:
DADOS do PATINADOR - Nome Completo

Género - Escolha uma opção

NIF (Num. Identif. Fiscal)

Data de Nascimento

Número do Doc. de Identificação

Validade do Doc. Identificação

Telemóvel

Nacionalidade

Naturalidade (Localidade)

Email:

Cargo no Clube

Endereço de Residencia

Cód. Postal

- Localidade

Distrito

Telemóvel do Resp. Educação

Email do Resp. Educação

Nome do Pai

Nome da Mãe

Comentário ou observação particular (Opcional):

1. Autoriza que a FPP proceda ao tratamento dos seus dados de saúde relativos a
alergias, hábitos alimentares, necessidades medicamentosas e outros dados da saúde
necessários no decorrer da prestação de serviços da FPP
Sim

Não

2. Autoriza que a FPP proceda ao tratamento dos seus dados biométricos relativos a
peso, altura e outros índices físicos com a finalidade de obter uma avaliação e
acompanhamento personalizado.
Sim

Não

3. Autorizo o envio de comunicações por meios eletrónicos da Iceshow Ass. Freestyle
e da FPP incluindo informação de produtos, serviços, ofertas promocionais, notícias e
eventos e questionários de marketing.
Sim

Não

4. Autoriza que a Iceshow Ass. Freestyle e a FPP procedam à captação de fotos,
imagem e som nas atividades e Serviços para utilização em equipamentos multimédia
e expositores, Associações de Patinagem e/ou de Patrocinadores.
Sim

Não

5. Autoriza que a Iceshow Ass. Freestyle e a FPP procedam à captação de fotos,
imagem e som nas atividades e Serviços para publicações, designadamente através
de redes sociais, website institucional e newsletter.
Sim

Não



Quero registar-me para receber todas as informações.


Aceitação dos termos e condições - Declaração de Responsabilidade (marcar o
quadradinho à esquerda) Ao submeter voluntariamente esta ficha por via digital e efetuar
o pagamento da quota anual assumo sob compromisso de honra que as informações
que preenchi nesta Ficha de Inscrição são verdadeiras. Assim como, declaro conhecer
e cumprir os estatutos e regulamentos internos da Associação - Ver Termos &
Condições - ( https://www.iceshowteamfreestyle.com/termos-condicoes )

Assinar

A este documento deve acrescentar:
a)
b)
c)
d)
e)

Foto Retrato tipo Passe fundo claro.
Efectuar o download da Declaração de Privacidade e Consentimento Informado.
Preencher o formulário obtido em b) assinar e digitalizar.
Documento comprovativo do cargo no clube.
Comprovativo de pagamento da inscrição efetuado por transferencia bancária.

