
VII TORNEIO DE XADREZ JOVEM DO COLÉGIO PORTUGUÊS 
(sub18 anos) - 10 de fevereiro de 2016 (quarta-feira) pelas 10h  

 

http://www.colegioportugues.edu.pt/xadrez/ 
 

Ficha de Inscrição do Aluno/Atleta: 
 

Nome completo do Aluno/Atleta: ______________________________________________________ 
 
Data de Nascimento: ____/____/_____   
 
Clube/Escola que frequenta: ________________________________ 
 
Contactos do Encarregado de Educação: 
 
Telef.: ____________________  Email: _________________________ 
  

Autorização do Encarregado de Educação 
 

Eu, Encarregado de Educação, declaro que autorizo o meu educando a participar no VII Torneio de Xadrez 
Jovem do Colégio Português, a realizar-se no dia 10 de fevereiro de 2016, no Colégio Português 
(Esgueira), bem como a captação e divulgação das imagens tiradas durante o mesmo.  

O valor de inscrição do aluno/atleta na prova é de 10 euros (até dia 4 de fevereiro), o que inclui inscrição, almoço 

e lanche. 

A entrega de prémios está prevista para as 18h. Teremos professores a partir das 8h30min no local para o caso de 

necessitarem que os seus educandos cheguem mais cedo, realçando que não é o mais aconselhado.  
 

 

____ de  ______ de 2016      O Encarregado de Educação 

        ____________________________________ 
 

Nota: A ficha de inscrição e o pagamento deverão ser entregues ao professor de xadrez até ao dia ______________.   
 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 VII TORNEIO DE XADREZ JOVEM DO COLÉGIO PORTUGUÊS 
(sub18 anos) - 10 de fevereiro de 2016 (quarta-feira) pelas 10h  

 

http://www.colegioportugues.edu.pt/xadrez/ 
 

Comprovativo de Pagamento da Inscrição do Aluno/Atleta 
 

Nome completo do Aluno/Atleta: ______________________________________________________ 
 
Data de Nascimento: ____/____/_____   
 
Clube/Escola que frequenta: ___________________________________ 
 
 
 
 
Comprovativo de pagamento da inscrição do educando no VII Torneio de Xadrez Jovem do Colégio 
Português, a realizar-se no dia 10 de fevereiro de 2016, no Colégio Português (Esgueira). 

O valor de inscrição do aluno/atleta na prova é de 10 euros (até dia 4 de fevereiro), o que inclui inscrição, almoço 

e lanche. 

A entrega dos prémios está prevista para as 18h.   
 

 

 ____ de  ______ de 2016      O Professor de Xadrez 

        ____________________________________ 
 

Informações: Este destacável deverá ficar com o aluno, devidamente preenchido, e serve de comprovativo de 
inscrição, para o caso de existir algum problema. 
As inscrições serão divulgadas no site do CX do Colégio Português: http://www.colegioportugues.edu.pt/xadrez/ 
No caso de não constar o nome do aluno, deverá contactar o clube através do email: xadreznocp@sapo.pt 

Inscrição recebida por: 

__________________ 

 

Valor pago: ________ 

 

Data: ___/_____/______ 

Inscrição recebida por: 

__________________ 

 

Valor pago: ________ 

 

Data: ___/_____/______ 


