PROPOSTA DE ADMISSÃO DE

SÓCIO

Remeter proposta por correio para: Apartado 52119, 4202-802 PORTO
www.colectivo95.com
www.facebook.com/colectivo95
Telm: 912 294 000
E-mail: geral@colectivo95.com

Colectivo Ultras 1995 . Proposta de admissão de sócio
Ano Inscrição

Nº Sócio

Inscrição

Renovação (4)

(Não preencher)

(Não preencher)

(15€ com oferta)

(10€ com oferta)

Preencher com letras maiúsculas.

Nº sócio anterior

Núcleo: Este campo só é válido caso o núcleo esteja oficializado e a proposta entregue pelo responsável de núcleo

Nome:

Nome para cartão:

Morada

Localidade

Código Postal

Portugal

Outro
Dia

E-mail

Nº de telefone

Assinatura

Bilhete de Identidade

Data de Nascimento

País:

Sexo

M

F

Nº sócio do FC Porto (1)

Mês

Ano

Lugar anual (2)

Sim

Cobrança (3)

Não

Núcleo

Dia

Recebido por

(Não preencher)

Correio

Sede

Data de Assinatura

Nº recibo

Valor pago

Mês

Ano

Data de Assinatura

Dia

Mês

Ano

Observações

(Não preencher)

A proposta deve ser acompanhada de uma foto e uma fotocócia de B.I. e o valor correspondente à inscrição ou renovação correspondente ao ano corrente. (1) Caso sejas sócio do FC Porto, este campo torna-se obrigatório.
(2) Caso disponhas de lugar anual deves indicar, para receber informação útil. (3) Deves indicar o meio utilizado para entrega da proposta, para facilitar a entrega do cartão de sócio. (4) Só é considerada “renovação” se entregares a proposta até 31 de Janeiro.

INSCRIÇÕES 2013
Junta-te ao COLECTIVO, procuramos novos membros para apoiar os 90 minutos o Clube e que defendam o nosso Grupo!
Foi a 7 de Julho de 1995 o ponto de partida, motivados pela paixão e autenticidade enquanto Grupo Ultra do FC Porto.
Quando se discute o estado do movimento ultra e do futebol português com os preços dos bilhetes, horários dos jogos e a repressão policial,
o COLECTIVO continua firme na defesa dos seus ideais!
A nossa identidade está na mente e naquilo em que acreditamos.
A qualidade está no apoio e no sentimento e, por isso, se te identificas com eles manifesta-te! Segue-nos, Nós Seguimos o Porto.
VANTAGENS
Bilhetes e Viagens organizadas para todos os jogos do Clube; Acesso exclusivo às actividades do Grupo; Inclui cartão de sócio e uma oferta;
RENOVAÇÕES
A renovação é válida apenas para quem é Sócio em 2012.
Estes membros serão informados quando iniciarmos a campanha que terá duração até 31 de Janeiro de 2013.
Para te inscreveres como Sócio do COLECTIVO deves fazer o seguinte:
1.
Descarregar a proposta de adesão (através do site oficial) para o computador ou abrir e imprimir;
2.
Preencher todos os campos com dados completos;
3.
Juntar à proposta preenchida, 1 foto (tipo passe) e a cópia do BI ou Cartão do Cidadão;
4.
Depois deves entregar tudo na Sede do Grupo ou enviar por Correio num envelope para “Apartado 52119, 4202-802 Porto”;
5.
O pagamento da quota anual no valor de 15 Euros deve ser feito em numerário se for na Sede do Grupo ou se enviares
a proposta por Correio é obrigatório que este valor seja pago por cheque ou vale postal à ordem de “Colectivo Ultras 95”.
6.
Até à confirmação do pagamento a inscrição fica pendente. Para obteres confirmação usa os nossos contactos sobretudo o e-mail.
PREENCHIMENTO E ENVIO DA PROPOSTA
A proposta de sócio deve ser preenchida em todos os campos. A proposta no caso de ser enviada por correio, deve ser endereçada para o Apartado
(que está na proposta) e o valor nunca ser colocado dentro do envelope mas pago através de Vale Postal.
Mais informações, tens disponível os seguintes contactos:
Móvel +351 91 2294000 . Email Geral@colectivo95.com . Fórum: www.CurvaNorte.org

