
MATERIAL A ENTREGAR:

QUE LESÕES JÁ TEVE?

ESTABELECIMENTO DE ENSINO:

FICHA DE INSCRIÇÃO
ÉPOCA 2019/2020

NOME: 

DATA DE 

EU,

NOME: 

LOCALIDADE:

NASCIMENTO: 

INSCRIÇÃO:

MORADA:

Nª
INTERNO:

CONTACTOS
TELEFÓNICOS: E-MAIL´S:

DIABETES: ASMA: BRONQUITE: ALERGIAS: OUTRAS, QUAIS?

MEDICAÇÃO HABITUAL:

MEDICAÇÃO EM CASO DE URGÊNCIA:

JÁ FOI OPERADO, SE SIM A QUÊ?

NÚMERO:

KIT

CAMISOLA:

CAMISOLATAMANHOS: CALÇÃO

CALÇÃO:

MEIA FATO DE TREINO MOCHILA

DATA:

BRAGA,

VERIFICADO POR:

Encarregado de Educação do Atleta acima mencionado, declaro que:

de de 20 Assinatura

CÓDIGO
POSTAL:

NIF:

ANO DE
FREQUÊNCIA:

Nº DE SÓCIO SCB:
DIAS DE TREINO:
(CONSULTAR HORÁRIOS)

Nº CC: 
UTENTE
SNS Nª:

DADOS DO ATLETA

CONTACTOS ENCARREGADO DE EDUCAÇÃO

DADOS SAÚDE

A PREENCHER PELO CLUBE

DECLARAÇÃO

ESTAMPAGEM NOME

• Autorizo o meu educando a praticar Futebol na Escola Gverreiros do Futuro e que não existem impedimentos de qualquer natureza para a prática de atividades físicas.
• Responsabilizo-me pela vigilância e acompanhamento médico do meu educando e se ocorrerem alterações de saúde que o impeçam a prática de futebol, informar de imediato a 
Escola de Futebol do Sporting Clube de Braga.
• A partir da hora estipulada para o fim do treino ou de qualquer evento organizado pelo SC Braga, assumo inteira responsabilidade pelo meu educando, não estando o Sporting 
Clube de Braga a zelar pela sua segurança.
• Autorizo o uso da imagem do meu educando, para promoção quer do atleta quer do clube.
• Autorizo o uso do contacto electrónico e telefónico para divulgação de atividades e produtos relacionados com o clube.
• Os dados aqui inscritos só serão utilizados para motorização das inscrições, garantindo o S.C. Braga a confidencialidades dos mesmos.
• Qualquer alteração de algum dado, contacte o Coordenador, através do telemóvel 938 560 281 ou e-mail gverreirosdofuturo@scbraga.pt.
• Será suspensa a atividade do atleta no Clube, em caso de não pagamento da mensalidade.

RENOVAÇÃO:



O Sporting Clube de Braga é o responsável pelo tratamento dos dados pessoais recolhidos neste formulário.
Poderá contactar o Encarregado de Proteção de Dados através do email: epd@scbraga.pt.
Os dados, de identificação do atleta e do encarregado de educação, recolhidos neste formulário são 
necessários para a execução de um contrato, nos termos do artigo 6.º, n. º1, al. b). Nesse contrato, está 
prevista a obrigatoriedade de subscrição de um seguro desportivo para todos os atletas, condição 
imprescindível e aceite por ambas as partes para a formalização da relação contratual, pelo que, também 
aqui, é esse o fundamento para a comunicação desses dados aos mediadores, corretores e seguradoras 
responsáveis pela subscrição do seguro. Uma vez que a cedência dos direitos de imagem é parte integrante 
do contrato, será nesse âmbito admitida sua utilização por parte do Sporting Clube de Braga, sem prejuízo 
dos direitos dos titulares dos dados aplicáveis por força do disposto no Regulamento Geral sobre a Proteção 
de Dados (RGPD) e legislação conexa, sempre que o contrato de cedência de imagem não os contrarie ou 
sempre que, ainda que tal aconteça, o regime jurídico de proteção de dados pessoais se imponha sobre as 
obrigações contratuais.
Caso preste o seu consentimento, serão tratados os dados de saúde do seu educando, nos termos do artigo 
(9.º, n.º 2, al. a), do RGPD. Estes dados são recolhidos exclusivamente para a proteção da integridade física do 
atleta.Terão acesso a todos os dados os colaboradores da secretaria da Academia do SC Braga, responsáveis 
pela formalização da inscrição, e o coordenador da escola de futebol, dadas as suas funções de supervisão 
deste departamento. Aos treinadores apenas é dado o acesso aos dados de identificação dos atletas. Para 
subscrever o seguro desportivo, os dados nome, data de nascimento e NIF dos atletas, e apenas esses, serão 
transmitidos a mediadores, corretores e seguradoras, responsáveis pela contratualização desse seguro.
Os dados pessoais serão conservados apenas durante o período de execução do contrato, findo o qual serão 
eliminados, salvo quando na pendência de processos judiciais se mantenha a necessidade da sua conservação 
e apenas até ao trânsito em julgado da decisão. Ressalva-se, ainda, deste prazo, a finalidade de arquivo 
histórico, para a qual o SCB, com instituição de utilidade pública, pretende conservar a informação sobre os 
atletas que alinharam pelo clube e à qual se aplica o Decreto-Lei n.º 16/93, de 23 de janeiro.
No tratamento de dados pessoais relacionados com o envio de comunicações comerciais, estes serão 
conservados por um ano após o último contacto do cliente. Tem o direito de solicitar ao responsável pelo 
tratamento o acesso aos dados pessoais que lhe digam respeito, assim como à sua retificação ou apagamento, 
tem o direito à limitação do tratamento, o direito de se opor ao tratamento e o direito à portabilidade dos 
dados, salvo se se aplicar alguma restrição prevista no Regulamento UE 679/2016, contactando para o efeito 
o Coordenador das escolas, através do e-mail gverreirosdofuturo@scbraga.pt. 
Caso o tratamento se baseie no consentimento, poderá, a qualquer momento, retirá-lo, sem que isso 
comprometa a licitude do tratamento até aí efetuado.Tem o direito de apresentar uma reclamação junto da 
Comissão Nacional de Proteção de Dados.

EU,

BRAGA,

Encarregado de Educação do Atleta acima mencionado, declaro que:

DE DE 20

ASSINATURA

DECLARAÇÃO

• Autorizo o meu educando a praticar Futebol na Escola Gverreiros do Futuro e que não existem impedimentos de qualquer 
natureza para a prática de atividades físicas.
• Responsabilizo-me pela vigilância e acompanhamento médico do meu educando e se ocorrerem alterações de saúde que 
o impeçam a prática de futebol, informar de imediato a Escola de Futebol do Sporting Clube de Braga.
• A partir da hora estipulada para o fim do treino ou de qualquer evento organizado pelo SC Braga, assumo inteira 
responsabilidade pelo meu educando, não estando o Sporting Clube de Braga a zelar pela sua segurança.
• Autorizo o uso da imagem do meu educando, para promoção quer do atleta quer do clube.
• Autorizo o uso do contacto electrónico e telefónico para divulgação de atividades e produtos relacionados com o clube.
• Os dados aqui inscritos só serão utilizados para motorização das inscrições, garantindo o S.C. Braga a confidencialidades 
dos mesmos.
• Qualquer alteração de algum dado, contacte por e-mail gverreirosdofuturo@scbraga.pt.
• Será suspensa a atividade do atleta no Clube, em caso de não pagamento da mensalidade.

          Não pretendo receber comunicações de âmbito comercial do SC Braga. 

CIDADE DESPORTIVA
FICHA DE INSCRIÇÃO ÉPOCA 2019/2020



FICHA DE INSCRIÇÃO
ÉPOCA 2019/2020

INFORMAÇÕES ÉPOCA 2019/2020

SÓCIO DO SPORTING CLUBE DE BRAGA (DOCUMENTOS NECESSÁRIOS):
• Ficha de inscrição fornecida pelo SC Braga
• CC do atleta
• Pagamento de 100€ e 25€ referentes à mensalidade de junho de 2020
• O atleta tem direito a Mochila, Fato de treino e Equipamento de treino (camisola, calção e meia) 
• O atleta tem direito a Seguro Desportivo
• Atestado médico

NÃO SÓCIO DO SPORTING CLUBE DE BRAGA (DOCUMENTOS NECESSÁRIOS):
1ª INSCRIÇÃO
• Ficha de inscrição fornecida pelo SC Braga
• CC do atleta
• Pagamento de 125€ e 30€ referentes à mensalidade de junho de 2020
• O atleta tem direito a Mochila, Fato de treino e Equipamento de treino (camisola, calção e meia) 
• O atleta tem direito a Seguro Desportivo
• Atestado médico

MAIS INFORMAÇÕES:
Horários:
-FUT7 PALMEIRA – 2015, 2014, 2013, 2012
OPÇÃO B1 – 2ª feira e 5ª feira das 18h30 às 19h30
OPÇÃO B2 – 3ª feira e 6ª feira das 18h30 às 19h30

-CIDADE DESPORTIVA – 2011, 2010, 2009, 2008, 2007
2011/2010
OPÇÃO B1 – 3ª feira e 6ª feira das 18h15 às 19h15
OPÇÃO B2 – 4ª feira das 18h15 às 19h15 e sábado* das 10h00 às 11h00
2009/2008/2007
OPÇÃO B1 – 3ª feira e 6ª feira das 19h20 às 20h20
OPÇÃO B2 – 4ª feira das 19h20 às 20h20 e sábado* das 11h00 às 12h00
*os treinos aos sábados são sempre no FUT7 PALMEIRA.

Informação Turmas Gverreiros do Futuro
- Turmas Gverreiros do Futuro serão constituídas com um número máximo de 16 atletas, caso as turmas excedam 
este número abriremos novas de forma a garantir maior rendimento e diversão dos nossos Gverreiros. 

TOTI – TREINO DE OPTIMIZAÇÃO DA TÉCNICA INDIVIDUAL
4ª feira das 18h30 às 19h30 no FU7 PALMEIRA.

Informação Toti
Toti (Treino de otimização da técnica individual). Programa de treino complementar para os atletas que pretendam
aprimorar as suas capacidades individuais, este serviço será aberto a todos os atletas nascidos entre o ano de
2007 a 2014 sejam atletas, com um acréscimo de 10€ na mensalidade. Inscrições limitadas a 12 atletas por turma.

- Quem optar por ter mais o treino de guarda-redes, a mensalidade tem um acréscimo de 10€.
- As mensalidades deverão ser pagas até ao dia 8 de cada mês.
- Desconto de uma mensalidade para quem realizar o pagamento anual até 30 de setembro de 2019 
- Os atletas que tenham um ou mais irmãos inscritos, as mensalidades serão de 20€ por cada atleta.
- A eventual desistência da Escola de Futebol deverá ser comunicada ao Coordenador, expondo
o motivo.
- Os treinos iniciam-se no dia 7 de setembro de 2019 e terminam no dia 27 de junho de 2020
- Interrupções: Feriados Nacionais e locais, Natal (24 dezembro a 2 janeiro), Carnaval (4 a 6 fevereiro) 
e sempre que seja necessário devido á gestão do clube.

Moradas do locais de treino
- Fut 7: Rua de Entrecampos – Palmeira 4700-753, Braga
- Cidade Desportiva: Rua de Cabanas – Dume 4700-048, Braga
Locais de pagamento:
- Lojas do Sporting Clube de Braga
- Cidade Desportiva
- Bilheteiras do Estádio Municipal de Braga

CONTACTOS:
Correio Eletrónico Coordenador: gverreirosdofuturo@scbraga.pt
Contacto Coordenador: 938 560 281 / Cidade Desportiva – Telefone: 253 206 869  


