CLUBE DE BADMINTON CAD

Colégio do Amor de Deus
Ofício/Circular nº 520/03 de 15/12/2014
Informação aos Encarregados de Educação:
Em virtude de termos vindo a constatar que há dúvidas quanto os procedimentos e responsabilidades no que respeita à
inscrição e participação dos alunos nos treinos e torneios de Badminton, vimos prestar os seguintes esclarecimentos:
1 – Inscrição no Clube de Badminton:
1.1 - Para inscrição na Atividade Extracurricular e no Desporto Escolar é necessário:
- A Ficha de Inscrição do Colégio preenchida e assinada pelo Enc. Educação;
- A Ficha da DGIDC/Desporto Escolar preenchida e assinada pelo Enc. Educação;
- Atestado médico – facultativo, mas é aconselhado pela DGIDC/Desporto Escolar.
1.2 Para inscrição como Federado é necessário:
- Atestado médico;
- Fotocópia do BI do aluno e do Enc. de Educação.
- A Ficha Mod.1 preenchida e assinada pelo Enc. Educação.
- A Ficha Mod.2 preenchida e assinada pelo Aluno (Agente desportivo).
- 1 fotografia .
- 3 Euros para a inscrição/revalidação da inscrição na Federação Portuguesa de Badminton.

2 – Competições:
Os alunos inscritos na modalidade de Badminton têm acesso a três tipos e níveis de competição:
- Desporto Escolar – aberto a todos os alunos inscritos, desde que não se exceda os 6 alunos por escalão/género;
- Torneios de Divulgação – aberto a todos os alunos desde que, se forem federados, não estejam classificados nos
primeiros lugares do ranking nacional.
- Torneios Federados – Os torneios zonais estão abertos a todos os alunos federados; Nos Torneios Nacionais só
participam os alunos ou Pares que se classifiquem nos primeiros dois lugares no Zonais.

3 – Inscrição nos torneios
As inscrições dos alunos nos torneios só serão efetuadas se estes entregarem, dentro do prazo estabelecido, a Ficha de
Autorização assinada pelos Encarregados de Educação, concordando com os termos de participação do aluno no respetivo
torneio (Circular).
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

(Cont. verso)

4– Desporto Federado e Desporto Escolar – despesas dos alunos:
4.1 - Inscrição na Federação P. Badminton – 3 Euros;
4.2 - Atestado Médico – 15 Euros, caso a inspeção médica seja feita no Colégio;
4.3 - Inscrição nos torneios do Desporto Escolar e Federados – Gratuita;
4.4 – Inscrição nos Torneios de Divulgação – 1 Euro;
4.5 - Multa por falta de comparência (FC) nos torneios federados, não justificada:
- 1ª FC - 4 Euros por cada prova em que o aluno esteja inscrito. Se estiver inscrito em três provas (Singulares,
Pares H/Se Pares Mistos) – 12 Euros.
- À segunda FC as multas duplicam e à terceira FC triplicam, podendo chegar aos 36 Euros para um aluno. A
Federação aceita justificações por razões de ordem médica ou outras de força maior.
- Estas multas, por falta de comparência, são pagas pelos Enc. Educação, juntamente com a mensalidade do mês
seguinte.
4.6 - O Colégio fornece todos os volantes (Penas e Nylon) para os treinos e competições do Desporto Escolar e
Torneios de Divulgação, mas para as competições federadas (Zonais e Nacionais) os alunos terão que
comparticipar, com uma verba de 3 Euros, nas despesas com os volantes de jogo.

5 – Transporte:
6.1 – Local de competição num raio de 30 Km - da responsabilidade do Encarregado de Educação;
6.2 – Para distâncias superiores a 30 Km – Carrinha ou autocarro da C. M. Cascais.
6.3 – Quando houver necessidade de outros meios, terá que haver uma comparticipação dos alunos nas despesas.

6 – Nota Final
À exceção do pagamento das inscrições nos Torneios de Divulgação, que é feito no próprio dia, todas as outras despesas
suportadas pelos alunos serão descontadas, no final do mês, juntamente com a mensalidade.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------TRIENOS – FÉRIAS DE NATAL
Horas

17 Dez - 4ªF

18 Dez – 5ªF

19 Dez – 6ªF

22 Dez - 2ªF

29 Dez - 2ªF

10:00 - 11:15

Todos os alunos
inscritos

Só para alunos
federados

Só para os não
federados

Todos os alunos
inscritos

Todos os alunos
inscritos

11:30 – 13:00

A Direção
Helena Oliveira

-------- Destacar e devolver ao professor------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

O Encarregado de Educação do aluno(a) ________________________________________________ da turma _______,
declara que recebeu a Circular do Colégio do Amor de Deus Nº 520/03 de 15/12/2014.

Encarregado de Educação: ________________________________________

Data: _____- 12 - 2014

