MODELO 7

DECLARAÇÃO
DE PARTICIPAÇÃO - FUTSAL
Época Desportiva

CÓDIGO SCORE

NOME DO CLUBE/SAD/SDUQ LDA
DESIGNAÇÃO DA COMPETIÇÃO
ESCALÕES DE FORMAÇÃO EM COMPETIÇÃO NACIONAL/DISTRITAL NA ÉPOCA ANTERIOR

SUB-19

SUB-17

SUB-15

SUB-13

INFORMAÇÕES SOBRE O CLUBE
CÓDIGO POSTAL

SEDE SOCIAL (MORADA) 1

LOCALIDADE

COORDENADAS GEOGRÁFICAS SEDE CLUBE
TELEFONE

FORMATO DECIMAL

E_MAIL

RECINTO DESPORTIVO A UTILIZAR NA PROVA
CAPACIDADE

NIF
CÓDIGO DO RECINTO SCORE

2

LUGARES VENDÁVEIS

LUGARES PRIVATIVOS PARA SÓCIOS

PESSOA DE CONTACTO 1
NOME
FUNÇÃO
TELEMÓVEL

E_MAIL
PESSOA DE CONTACTO 2
NOME
FUNÇÃO

TELEMÓVEL

E_MAIL

O clube deverá anexar:

1 Documento comprovativo da morada da sede do clube
(cópia da escritura dos estatutos ou equivalente)

2 Documentos oficiais relativos ao recinto desportivo:
a) Seguro de responsabilidade civil
b) Licença de utilização
c) Vistoria
3 Formulário dos Equipamentos de Jogo

MAIS DECLARA QUE SE COMPROMETE A:

Pel’A DIREÇÃO DO CLUBE

a) Cumprir todas as obrigações decorrentes do Regulamento
aplicável à prova referida
b) Cumprir as Leis de Jogo em vigor na FPF
c) Jogar na Prova para que se encontra qualificado
d) Observar e fazer observar pelos seus jogadores, técnicos, dirigentes
e demais agentes desportivos, todas as regras, regulamentos, estatutos e
decisões dos Órgãos da FPF
LOCAL RESERVADO PARA A
VALIDAÇÃO PELA ASSOCIAÇÃO
REGIONAL/DISTRITAL,
DAS ASSINATURAS DA DIREÇÃO
DO CLUBE E DE TODA A INFORMAÇÃO
Data

Nota: O preenchimento desta Declaração
não pode ser manuscrito.

Nota: A Federação Portuguesa de Futebol (FPF), é responsável pelo tratamento dos dados pessoais fornecidos no presente formulário, salvo daqueles que já forem do domínio público. Os dados pessoais recolhidos, nomeadamente, nome da pessoa de contato do clube/sociedade desportiva, função, telefone e e-mail, destinam-se exclusivamente a dar cumprimento às exigências regulamentares da
Prova/Competição. A FPF designou um Encarregado de Proteção de Dados (EPD), que pode ser contactado através dos seguintes endereços: dpo@fpf.pt e/ou Avenida das Seleções, 1495-433 Cruz Quebrada – Dafundo, Portugal. Poderá exercer, a qualquer momento, o direito de acesso, retificação, oposição ou eliminação dos seus dados pessoais. O pedido deverá ser endereçado por e-mail ou via
postal ao EPD ou através do formulário de contato disponível em:
https://www.fpf.pt/FooterMenu/Contactos/Contactos. Os seus dados não são transmitidos a Terceiros, salvo para dar cumprimento à finalidade para a qual foram prestados, nomeadamente a todas as entidades que, direta ou indiretamente, estejam envolvidas na gestão da Prova/Competição. O período de tempo durante o qual os seus dados pessoais são conservados é o necessário à finalidade
para a qual serão tratados, exceto se, por imposição legal ou regulamentar, seja necessário a conservação por período superior. Caso necessite, poderá, ainda, apresentar uma reclamação junto da Comissão Nacional de Proteção de Dados (CNPD) ou outra entidade de controlo competente. Para obter mais informações, consulte a nossa política de privacidade da FPF em: http://www.fpf.pt/pt/.

