RESUMO
REGULAMENTO GERAL DE FUNCIONAMENTO
Época 2021/2022
INSCRIÇÃO – Renovação ou Primeira
As inscrições poderão ser feitas durante a fase de pandemia por via eletrónica ,
enviando a documentação solicitada e o comprovativo de transferência para o
endereço de e-mail: atleticoclubedocacem@accacem.pt, ou presencialmente na nossa
loja nos dias uteis das 18h00 ás 21h00 e aos sábados das 09h30 ás 12h30.
É obrigatório o encarregado de educação ser sócio do Atlético Clube do
Cacém.
Documentos a apresentar pelo encarregado de educação:
• 2 fotocópias(scan em pdf) BI/CC/Passaporte;
• 2 fotograﬁas ( scan em jpg) ;
• Declaração assinada pelo Encarregado de Educação a autorizar a prática
(facultada pelo Clube);
• Cópia do BI/CC/Passaporte do Encarregado de Educação que assina a
autorização (scan em pdf) ;
• Pagamento da Taxa de Inscrição administrativa na Escola de Futebol;
• Aquisição do equipamento de jogo, treino e saída (no caso de 1ª
inscrição).
• Comprovativo de morada fiscal(site das finanças -> Serviços -> secção
Documentos ->carregar na opção Pedir Certidão ->no campo Certidão,
indique a Domicílio Fiscal e carregue no campo Confirmar. ).

ATIVIDADE
A Escola de Futebol ACCacém funcionará de 1 de setembro de 2021 a 30 de
junho de 2022, encerrando aos feriados e na semana de 22 de dezembro
de 2021 a 2 janeiro de 2022. (salvo indicações contrarias por parte da
Direção Geral de Saúde).
• Em caso de eventual encerramento das atividades por motivos
imprevistos, as aulas em falta serão compensadas de acordo com o
Encarregado de Educação.
• A convocação dos alunos para convívios e torneios é da competência dos
respetivos treinadores e coordenador técnico.
• Para participar na Liga Interna, o Encarregado de Educação, deverá, em
momento a indicar, preencher a declaração de participação.

PAGAMENTOS DAS MENSALIDADES
• As mensalidades deverão ser pagas até ao ﬁnal da 1ª quinzena do mês a que
dizem respeito.
• A quota do sócio terá de ser paga aquando da liquidação da mensalidade.
• A regularização da mensalidade em falta, poderá ser efetuada até ao dia 15 do
mês seguinte, mediante o acréscimo de 5€.
• O não cumprimento dos prazos, implica a suspensão da atividade.
• O pagamento da mensalidade referente ao mês de junho de 2022 é
antecipado e repartido pelas mensalidades de outubro, novembro, dezembro
e janeiro.
• Não existe reembolso de quaisquer valores pagos de mensalidades,
inscrições, seguros ou de Kit’s de equipamentos, por motivos de
desistência ou mudança da prática desportiva no clube por parte do atleta.
Alertamos, ainda que, a desistência só será válida, após informação escrita
enviada ao Clube.
DESCONTOS OU SUSPENSÃO DE PAGAMENTOS
• Para irmão 10% de desconto, calculados sobre a mensalidade do atleta mais
velho.
• Por razões de saúde do aluno e dando conhecimento imediato ao
secretariado da Escola com atestado médico, e só nestas situações, poderá
haver transferência da mensalidade, dentro da mesma época desportiva ou
suspensão do pagamento.
SEGURO DESPORTIVO
É obrigatório e está incluído no pagamento da inscrição.
Coberturas:
Despesas de tratamento.....................................5.000€
Morte ou invalidez permanente..........................28.000€
Despesas de funeral..............................................5.000€
Franquia...........................................................................120€
A declaração de atendimento do hospital terá de ser enviada/entregue na
secretaria do clube ou na Loja da Escola no prazo máximo de 24 horas após
o sinistro desportivo. No caso de lesão menos grave deverá sempre ser
consultado o departamento médico do clube e só com a anuência deste,
poderá o atleta deslocar-se ao hospital. O não cumprimento deste
procedimento originará que a franquia do seguro será repercutida ao atleta.
EQUIPAMENTOS
É obrigatório o uso do kit exclusivo Atlético Clube do Cacém, composto por:
Equipamento de jogo, equipamento de treino, fato de treino de saída - 105€.

PREÇÁRIO
• Inscrição administrativa...............................................................35€

MENSALIDADES
• Nascidos de 2009 a 2017..............................................................30€
• Nascidos de 2007 e 2008............................................................25€
• Nascidos de 2005 e 2006.............................................................15€
• Nascidos de2003 a 2004..........................................................12,5€

www.accacem.pt

DESAPARECIMENTO DE VALORES
O Atlético Clube do Cacém não se responsabiliza pelo desaparecimento de
valores nas suas instalações. Os alunos poderão entregar os seus valores
devidamente identiﬁcados à guarda do funcionário da rouparia.
CASOS OMISSOS
Os casos omissos a este Regulamento serão analisados e resolvidos pela
Direção do Atlético Clube do Cacém.

@accacem1941

