AVELA – Associação Aveirense de Vela de Cruzeiro
FICHA DE INSCRIÇÃO
Formação de Vela
Por favor preencha a Ficha de Inscrição na sua totalidade. Deverá ser assinada pelo candidato.

Nome do curso:

Formação de Vela de Cruzeiro

1. Dados de Identificação do Formando
Nome Completo:
Data de Nascimento:
/
/
Documento de Identificação Pessoal:
 Bilhete de Identidade
 Cartão de Cidadão
Nº do documento:
Data de Validade:
NIF:
Morada:
Código Postal:
Localidade:
Telemóvel:
E-mail:
2. Dados de Faturação
 Faturação em nome do formando
 Faturação em nome da Empresa
Empresa:
Morada:
Código Postal:
NIF:
Telefone Fixo:

30 Horas

 Passaporte

Localidade:
E-mail:
Fax:

3. Documentação
Esta Ficha deve ser preenchida na totalidade e pode ser entregue por correio, email ou pessoalmente.
4. Regulamento de Formação
1. As Pré-inscrições são confirmadas através de email ou telefone pela AVELA – Associação Aveirense de Vela de
Cruzeiro, após verificada a existência de vagas e têm um custo de 100€.
2. A Inscrição só será válida após liquidação do valor total do Curso.
3. Confirmação da realização do Curso e Pagamento: A confirmação da realização do curso é feita através de
comunicação da AVELA – Associação de Vela de Cruzeiro.
Poderá realizar o pagamento por transferência bancária – IBAN: PT50 0036 0207 99100052837 15 do Banco
Montepio ou monetariamente. O pagamento só é considerado válido após o envio do respetivo comprovativo (cópia
de comprovativo de transferência bancária) para o endereço de email avela@avela.pt.
4. Cancelamento: Em caso de cancelamento até 5 dias úteis anteriores ao início do Curso, será efetuada a devolução
de 50% do valor pago pela Pré-inscrição. (Valor cobrado será para fazer face a encargos administrativos).
5. Certificado: A AVELA – Associação Aveirense de Vela de Cruzeiro emitirá um Certificado aos Formandos que
tenham frequentado e obtido aprovação no Curso.
6. Condições de Realização do Curso: A AVELA –Associação Aveirense de Vela de Cruzeiro pode anular qualquer
ação programada para a qual não exista o número de participantes suficientes, ou por qualquer outro motivo de
gestão, procedendo ao reembolso da Inscrição quando a mesma tenha sido efetuada.
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Tomei conhecimento do Regulamento de Formação supra, aplicável ao Curso em que ora me inscrevo, o qual me
foi devidamente explicado, e aceito as respetivas condições.

5. Assinatura e Termo de Responsabilidade
Pela assinatura do presente documento, declaro que: 1. As informações prestadas são verdadeiras; 2. Tenho
conhecimento que a inscrição só é válida desde que acompanhada do comprovativo do pagamento
correspondente ao valor total do Curso; 3. Tenho conhecimento dos horários de formação do Curso.

________________________________________________
Assinatura do Candidato

Data: ___/____/_____

A AVELA – Associação Aveirense de Vela de Cruzeiro garante a total confidencialidade dos dados fornecidos. A
informação disponibilizada não será partilhada com terceiros e será utilizada exclusivamente para fins diretamente
relacionados com o Curso em que se inscreve.
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