CLUBES
Formulário de Adesão de Clube/Associação
ASSOCIAÇÃO LUSITANA
DE AIRSOFT, APD

PRIMEIRA VEZ

Número da Colectividade

RENOVAÇÃO

Data de Inscrição

ALTERAÇÃO
DE DADOS

Preencher apenas nas áreas contidas em zona sombreada de forma legível.

PAGAMENTO

A conclusão do processo de
filiação na ALA - APD está
também dependente do
pagamento da jóia de inscrição
e respectiva quota anual.

INFORMAÇÃO

Nome

DIA

MÊS

ANO

Abrangência

NIPC

CLUBE OU ASSOCIAÇÃO

Tipo

Data de Fundação

LOCAL

DISTRITAL

REGIONAL

NÚCLEO

NACIONAL

CONTACTOS

Sede
Concelho
Cód. Postal
(COMPLETO)

Telefone

POR TRANSFERÊNCIA
Consulte o preçário em vigor
para valores e opções de
pagamento. Em caso de
transferência bancária,
comunique-nos o número de
identificação bancária da conta
com que efectuou o
pagamento. As nossas
informações bacárias estão
disponíveis no nosso site.
POR VALE POSTAL
Em caso de não pagamento por
transferência, o certificado será
enviado em modalidade de
contra-reembolso.

Distrito
Localidade
Telemóvel

FAX

E-mail
Site Web
INFRA-ESTRUTURAS PRÓPRIAS OU CEDIDAS (marcar com um “X”)

Documentos a anexar
O clube/associação possúi sede própria e dedicada a assuntos
próprios, tais como reuniões e atendimento de praticantes.
O clube/associação possúi condições para a realização de eventos
ao ar livre, como jogos de Airsoft.*
O clube/associação possúi condições para a realização de eventos
em ambiente coberto, como um pavilhão.*
O clube/associação possúi condições para a realização de
palestras e congressos, como um auditório.*

Assinale com um “X” na caixa à direita, se concorda com
os termos e condições propostos em anexo no Regulamento de
Clubes e Praticantes.

Assinatura do Responsável e Carimbo

Cópia dos Estatutos e Regulamentos da Associação **
Cópia da Página de Título do Diário da República em que consta
a aprovação dos estatutos.
Composição dos órgãos estatutários (lista com cargo, nome e
número de BI).
Lista actual dos sócios efectivos inscritos (lista com número de
sócio, nome completo, tipo de sócio e número de BI).***
Fotocópia do Cartão de Indentificação de Pessoa Colectiva

MORADA PARA ENVIO
Associação Lusitana de Airsoft - APD
Apartado 58
2534-909 Lourinhã

* As instalações não têm de ser necessáriamente do clube, podendo ser infra-estruturas
camarárias nas quais o clube/associação tem condições de usufruír da sua utilização.
** Em caso de núcleo, adicionar também o seu regulamento interno.
*** Em caso de núcleo, anexar a lista dos sócios que apenas pertencem ao núcleo. Devem
ser listados todos os sócios, estejam inscritos na ALA - APD, ou não.

MOD. 2/06

A Associação Lusitana de Airsoft - APD assegura o sigilo dos dados deste formulário
preenchido pelos preponentes, garantindo a não distribuição destas informações a
terceiros. A ALA reserva-se ao direito de recusar candidaturas por falta de legibilidade
ou omissão de informações essenciais.

Associação Lusitana de Airsoft - APD
Apartado 58
2534-909 Lourinhã
www.ala-airsoft.com
geral@ala-airsoft.com

Assinatura do Responsável e
Carimbo da ALA - APD

