
1.2. Entrega da cópia dos documentos de identificação, do atleta e do titular do exercício do direito paternal, utilizando uma das
     seguintes opções:
         1.2.1. Cartão de cidadão (frente e verso), ou
         1.2.2. Bilhete de Identidade (frente e verso) + Cartão de contribuinte, ou
         1.2.3. Passaporte (folha de identificação) + Cartão de contribuinte, ou
         1.2.4. Autorização de residência + Cartão de contribuinte

1.1. Entrega de todos os formulários, :
         1.1.1. Fichas (duas, CDUP/FPR e CDUP/AD) de inscrição de atleta, assinadas pelo titular do exercício do direito parental;
         1.1.2. Autorização de controle de dopagem, assinado pelo titular do exercício do direito parental;
         1.1.3. Exame médico desportivo, validado com a vinheta e assinatura do médico nos locais indicados;

preenchidos em letra de imprensa maiúscula e legível

         1.1.4. Fotografia atualizada do atleta, em formato “tipo passe”

Por favor, envie estes documentos por email, em formato PDF, para o endereço eletrónico do escalão

Por favor, faça o download destes documentos, em formato PDF, que se encontram disponíveis na página
Facebook ou Instagram oficial do CDUP RUGBY

1. Documentação:

[Atleta menor de idade]Normas para inscrição de atleta
[Época desportiva 2019-2020]

Escalões Sub-08, Sub-10, Sub-12 e Sub-14 Escalões Sub-16, Sub-18 e Sub-21

50,00 € 110,00 €

2.1. dos valores de inscrição:

2. Pagamento, com o envio ou entrega dos documentos:

Por favor efectue os seus pagamentos por transferência bancária, para 

IBAN PT50 0010.0000.44639650001.10
enviando o comprovativo por email para o endereço eletrónico dos serviços administrativos
com indicação do nome do atleta e respetivo escalão

Inclui inscrição do atleta na FPR e no CDUP/AD, bem como o Seguro de Acidentes Pessoais Desportivos

2.2. da atividade desportiva, optando por uma das opções de pagamento abaixo identificadas:

Inclui treinos de Rugby conforme calendários de cada escalão nos dias, horas e locais definidos,

          transporte para jogos oficiais FPR e torneios em território nacional e desde que fora do distrito do Porto
          participação em jogos e torneios de âmbito nacional e

Opções Valor Datas limite para pagamento

1
pagamento

[ Desconto de 17% ]

1 x
350,00€

( = 350,00€ )

#1/1
com a inscrição e

até 15/Outubro/2019

2
Pagamentos

[ Desconto de 10% ]

2 x
190,00€

( = 380,00€ )

#1/2
com a inscrição e

até 15/Outubro/2019

#2/2
até 31/Janeiro/2020

3
Pagamentos

3 x
140,00€

( = 420,00€ )

#1/3
com a inscrição e

até 15/Outubro/2019

#2/3
até 31/Janeiro/2020

#3/3
até 28/Março/2020

Desconto FAMÍLIA - Desconto de 10% sobre cada filho adicional
Desconto SPONSOR - Desconto de 10% aos filhos dos colaboradores das empresas patrocinadoras do CDUP RUGBY 
                                        (necessária apresentação de declaração da entidade patronal que comprove o vínculo)
Desconto UNIVERSIDADE do PORTO -  Desconto de 10% aos filhos dos colaboradores da Universidade do Porto
                                                                      (necessária apresentação de documento atualizado que comprove o vínculo)

Nota: Os descontos não são cumulativos e são somente aplicáveis aos valores da Atividade Desportiva



Contactos
CDUP RUGBY

Sub-08 - escolas@cduprugby.com
Sub-10 - escolas@cduprugby.com
Sub-12 - escolas@cduprugby.com

Sub-14 - sub14@cduprugby.com

Sub-16 - sub16@cduprugby.com

Sub-18 - sub18@cduprugby.com

Sub-21 - senior@cduprugby.com
Sénior  - senior@cduprugby.com

www.cduprugby.com

[Atleta menor de idade]Normas internas do clube
[Época desportiva 2019-2020]

Para iniciar a sua atividade no Clube, o atleta tem antecipadamente de formalizar a sua inscrição.
A inscrição de atleta no Clube só é considerada formalizada após cumpridos todos os seguintes requisitos:
   Inexistência de pendentes de pagamento relativos às épocas anteriores,
   Entrega dos documentos requeridos para o efeito, corretamente preenchidos e assinados:
      Fichas (duas, CDUP/FPR e CDUP/AD) de Inscrição de atleta, 

      Autorização de controle de dopagem
      Exame Médico Desportivo, 

      Cópias dos Documentos de Identificação, do atleta e do titular do exercício do direito parental,
      Certificado de Transferência, ou “Clearance” (se aplicável);
   Pagamento dos valores requeridos para o efeito.
A inscrição do atleta na Federação Portuguesa de Rugby só será efetuada após cumpridos todos os requisitos 
da sua inscrição no Clube.
Todos os prazos de pagamentos devem ser escrupulosamente cumpridos, sendo que após 30 dias de 
incumprimento o atleta deixará de poder usufruir dos treinos e convocatórias para jogos e torneios.
A desistência da atividade desportiva terá de ser comunicada formalmente ao Clube, devendo se possível 
indicar o motivo, por email enviado para o endereço eletrónico do seu escalão e com cópia para o endereço 
eletrónico dos Serviços Administrativos do Clube; As responsabilidades perante o Clube terão de ser 
assumidas até à data desta comunicação formal.
A desistência informal, por simples faltas de comparência nas atividades desportivas do Clube não são 
consideradas como desistências nem desresponsabilizam o Atleta, ou o titular do exercício do seu direito 
parental, de eventuais pagamentos devidos.
Em caso de desistência de convocatórias desportivas representativas do Clube o atleta tem de comunicar a 
desistência ao Diretor de Equipa do seu escalão, devendo-o fazer com a maior brevidade, através do endereço 
eletrónico do escalão; Sempre que estas convocatórias envolvam custos para o Atleta, a sua desistência após 
indicação de comparência não implica a devolução do valor pago nem a dispensa de pagamento do valor 
assumido.
Os atletas devem cumprir as regras de conduta moralmente aceites pela sociedade envolvente, dentro e fora 
das instalações do Clube ficando obrigados a este compromisso sempre que enverguem símbolos associados 
ao Clube por forma a não comprometerem o bom nome deste.
Os atletas têm de proceder com correção e respeito para com todos os elementos do clube (treinador, diretor 
desportivo, elemento da direção e demais funcionários do Clube), respeitando as suas integridades física e 
moral.
A prática desportiva desenvolve-se nas instalações designadas pelo Clube, sendo que estes espaços estão 
condicionados aos tempos efetivos de treino; Assim, os atletas só poderão ter acesso aos campos após a 
indicação do treinador para o início do treino, devendo os atletas aguardar a sua chegada, de forma 
disciplinada.
Os atletas têm de fazer uso correto, assim como zelar pela conservação e asseio, do material de treino, dos 
campos, das instalações e de tudo o que é propriedade do Clube, seus parceiros e adversários.
Os atletas têm de conhecer, cumprir e fazer cumprir integralmente as Normas Internas do Clube.

assinadas pelo titular do exercício do direito 
parental,

, assinada pelo titular do exercício do direito parental,
validado com a vinheta e assinatura do médico nos locais indicados,

      Fotografia atualizada do atleta, em formato “tipo passe”,

Direção
geral@cduprugby.com

Serviços administrativos
secretaria@cduprugby.com
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