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Ficha de Inscrição – ESCALADA 
 

 

CLASSE PERIODICIDADE  Opção 

ESCOLINHAS 1 X semana  

ESCOLINHAS 2 X semana  

APERFEIÇOAMENTO 2 X semana  

COMPETIÇÃO 3 X semana  

ADULTOS 2 X semana  

 

Modo Pagamento: Mês ___ Trimestre ___ Ano___ 

 

Atleta    

Nome 
 

Data Nascimento   Nacionalidade  Naturalidade   

Cartão Cidadão   NIF  Válido até (dd/mm/aaaa)  

Correio Eletrónico      

Telefone   Telemóvel     

Morada      

 

Pratica outro desporto? Se sim qual?  

 

Contra indicações médicas, precauções, alergias, patologias: 

 

 

Documentos a anexar ou enviar para geral.cdmontanheiros@gmail.com 

Digitalização/ Fotocópia do cartão de cidadão do atleta 

Atestado Médico Desportivo (apenas competição) 

                                             Encarregado de educação/ Contacto de emergência                                            
 

Nome   Parentesco  

Correio Eletrónico   Cc nº   NIF  

Telemóvel  Morada     

 

 
                                                        Encarregado de Educação em caso de menor                                                       
  

  Data Assinatura 
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Regulamento de Escalada do Clube Desportivo Montanheiros 

2018/2019 

 

1- A época desportiva da Escalada no CDM é constituída por dez meses, de 18 de Setembro a 

14 de Junho (exceto Classe de Competição).  

 

2- As classes só poderão ser abertas com um mínimo de 10 alunos inscritos.  

 

3- Opções de Pagamento: 

a) Mensal 

b) Trimestral 

c) Anual (usufrui de 5% de desconto) 

d) No caso de 2 filhos ou mais inscritos (usufrui de 10% de desconto) 

 

4- Formas de Pagamento: 

a) Monetário (a um dos treinadores no treino) 

b) Transferência Bancária (CEMAH -IBAN PT50 0059 0001 2179 2800 0756 9)  

 

5- O pagamento é feito até ao dia 10 do mês em que se inicia o período. Nos meses de 

setembro, dezembro, abril e junho (exceto competição), será cobrado apenas metade da 

mensalidade, devido às interrupções letivas. Se o pagamento não for liquidado dentro do 

prazo definido o aluno poderá ficar impossibilitado de frequentar as aulas até à liquidação da 

mesma e ser sujeito a aplicação de uma coima. 

 

6- O seguro desportivo é obrigatório para todas as classes e este é efetuado através do clube. 

Para a classe de Competição é obrigatório Atestado Médico Desportivo. 
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7- Os alunos serão distribuídos de acordo com o seu nível técnico, idade e horário disponível, 

estando estabelecida a existência dos seguintes grupos: escolinhas, aperfeiçoamento jovens, 

aperfeiçoamento jovens equipa de competição e adultos. 

 

8- Os alunos da Equipa de Competição serão definidos pela Equipa Técnica. Os critérios de 

seleção serão os seguintes: nível técnico, assiduidade e motivação para treinar e competir. 

 

9- Os alunos da Competição têm o dever de cumprir com o plano de treino e competição 

realizado pelo treinador e de representar o clube com dignidade em todas as provas para as 

quais seja selecionado. 

 

10- Qualquer desistência relativa ao mês seguinte deverá ser comunicada aos treinadores, 

até 8 dias antes do início do respetivo mês. 

a) A não observância do parágrafo anterior obrigará o aluno a efectuar o 

pagamento do mês seguinte. 

b) A desistência temporária ou definitiva de um aluno não dará direito ao 

reembolso das aulas não recebidas. 

 

11- Caso se verifique a falta de comparência do Treinador as aulas serão totalmente 

compensadas, não cabendo ao treinador a mesma obrigação se as faltas forem dadas pelos 

alunos. 

 

12-  A Escola de Escalada, encerra aos domingos e feriados e durante os seguintes períodos: de 

17 dezembro 2018 a 2 de janeiro 2019; de 4 a 6 de março de 2019; de 8 a 22 de Abril 

2019 e termina a 14 de Junho de 2019 (exceto Classe de Competição). 

 

13- Os casos omissos neste regulamento serão resolvidos pela Direção do Clube Desportivo 

Montanheiros. 


