
 

Morada: Rua Luís de Camões, n.º 19-A - Apartado 31 – 3060-183 Cantanhede 

Telefone: 231 423186 Fax: 231 429936 E-mail: geral@scc.pt e basket@scc.pt 

Regulamento interno – época 2016/2017 

Início  04 de Setembro de 2016 

Inscrição * (inclui seguro, documentos para FPB para escalões até Sub-18) ………. 20,00 € 

 1. Ficha de Inscrição ASSSCC 

2. Ficha Inscrição F.P.B. (Federação Portuguesa de Basquetebol) 

3. Fotocópia B.I./Cartão Cidadão ou Cédula (atleta e encarregado educação) 

4. Fotografia (2 no caso de 1.ª inscrição) tipo passe 

5. Ficha médica e outros documentos exigidos pela F.P.B. 

Mensalidades  Sócio Não Sócio 

 Bambis …………………………………………………………………………… 10,00 € 12,50 € 

 Minis (8, 10 e 12) ……………………………………………………… 12,00 € 15,00 € 

 Sub-14 e Sub-16 ……………………………………………………… 20,00 € 25,00 € 

 Basquetebol (de Sub-16 para cima) …………………………… 20,00 € 25,00 € 

Pagamentos Até ao dia 08 do mês em frequência  

Multa Depois desse dia será acrescido uma multa de 5 euros 

Local 1.  Nas Secretarias da ASSSCC (pavilhão ou piscina) 

Observações 1. É da responsabilidade dos atletas, todos os custos inerentes com exames médicos 

exigidos pela Federação Portuguesa de Basquetebol 

2. Não haverá direito a desconto quando do encerramento do pavilhão, em situações 

de feriado, férias escolares ou deliberação da Câmara Municipal 

3. A apresentação do exame médico que impossibilite a prática desportiva, implica o 

pagamento de 50% da mensalidade 

4. Em caso de desistência, estas devem ser participadas à ASSSCC/Basquetebol com 

a antecedência de pelo menos 1 mês, tendo o atleta de efetuar o pagamento dos 

restantes meses em débito respeitantes à época em curso 

* Nota - Caso não autorize a publicação e uso de fotografias na internet e meios de 

comunicação (jornais, etc.) deverá efetuar uma declaração por escrito e entregar no 

ato de inscrição 

- Outros escalões/situações deverão ser analisadas pela secção bem como os valores a 

aplicar. 
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