Ficha de inscrição
Solicito a admissão como membro do Memória de Records Club (Motor Clube)

Dados Pessoais
Apelido:

Nome:

Morada:

Código postal / Cidade:

Data de Nascimento:

Profissão:

Telefone:

Email:

Número de carta de condução:

□ Passaporte

□ BI

Nº:
Carta de condução emitida em:

Emitido em:

Carta de condução emitida por:

Emitido por:

Para comunicar a mudança de endereço é favor fornecer uma breve informação!

O custo de adesão é:
Jóia de admissão

€ 12,

Sócios efectivos ( c/ direito a voto) anual

€ 48,

Sócios auxiliares ( s/ direito a voto) anual:

€ 48,*

* Sócios auxiliares podem deduzir a taxa anual de € 48,  em artigos ou serviços . O valor será deduzido do valor a cobrar.

A admissão de sócios é aprovada pela Direcção. A não aceitação pela direcção não
requer qualquer indicação de razões.
A Direcção reservase o direito de excluir membros do clube sem aviso prévio devido a
má conduta ou actividades criminosas.
O pagamento da taxa de inscrição e da anuidade é devido a pós a confirmação da
adesão.
A rescisão de sócio tem de ser apresentada por escrito até ao final de cada ano . A
rescisão tem de ser apresentada pelo menos três meses a direcção. Quotas pagas não
são reembolsáveis, nem parcialmente.
Com a admissão, o sócio reconhece e aprova os Estatutos e o Regulamento do clube em
todos os aspectos.
Ao assinar abaixo, garanto que todas as declarações feitas são verdadeiras.

_______________________________________________________________________
Local, data

Assinatura

Ninho de Empresas de Marvão PV 7 | 7330215 Santo António das Areias / Marvão | Portugal | Tel: +351/917 261 019
http://www.memoriaderecordsclub.org/ | eMail : info@memoriaderecordsclub.org/

Ficha de inscrição
Débito direto
Eu autorizo o Memória de Records Club (Motor Clube) a debitar a anuidade da seguinte conta
para débito:
Apelido:

Nome:

Morada:

Código postal / Cidade:

Banco:

Conta:

NIB:

Local, data:

Assinatura:

Ninho de Empresas de Marvão PV 7 | 7330215 Santo António das Areias / Marvão | Portugal | Tel: +351/917 261 019
http://www.memoriaderecordsclub.org/ | eMail : info@memoriaderecordsclub.org/

