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NAS ESCOLINHAS DE FUTEBOL
Renovação – A partir do mês de Junho
Documentos necessários:
- Ficha de inscrição fornecida pelo SC Braga
- Fotocópia de BI ou CC ou Cédula
- Pagamento de 40 € (Renovação) e 25 € referente à mensalidade de
Junho de 2012
- O atleta tem direito a um fato de treino ou um equipamento
(camisola, calção e meia)

1ª Inscrição – A partir do mês de Julho
Documentos necessários:
- Ficha de inscrição fornecida pelo SC Braga
- Fotocópia de BI ou CC ou Cédula
- Pagamento de 80 € (1ª Inscrição) e 25 € referente à mensalidade de
Junho de 2012
- O atleta tem direito a um kit: fato de treino, um equipamento
(camisola, calção e meia) e uma mochila

Mais informações
- Dias e horários de treino: a 1ª hipótese com treinos à terça-feira das
18h30 às 19h30 e aos sábados das 9h30 às 10h30 e a 2ª hipótese com treinos à
quarta-feira das 18h30 às 19h30 e aos sábados das 10h45 às 11h45
- Em caso de ainda não ser sócio do SC Braga deve preencher a proposta
de sócio e entregar 1 fotografia
- As mensalidades deverão ser pagas até ao dia 10 de cada mês
- Existe um desconto de uma mensalidade para quem fizer o pagamento
anual até ao final de Outubro (só terá este benefício quem realizar
inscrição/renovação até 15 de Outubro)
- Os alunos que tenham 1 ou mais irmãos inscritos gozam das seguintes
condições: aluno 25 €; 1º irmão 15 € e os irmãos seguintes com mensalidade
gratuita
- A eventual desistência da Escola deverá ser comunicada na Secretaria,
expondo o motivo
- A actividade terá início no dia 1 de Outubro de 2011 e término no dia
30 de Junho de 2012
Contactos:
Correio Electrónico: escolinhas@scbraga.pt
Secretaria do Departamento do Futebol de Formação - Estádio 1º de Maio

