SOCIEDADE FILARMÓNICA
FRATERNIDADE DE CARNAXIDE
Foto

ANO:______-______
FICHA INDIVIDUAL DO ALUNO
Sócio nr:

Escola de Música

Disciplina:
Nome
Data de Nascimento

Nº Cartão Cidadão / BI

Nº Id. Fiscal-NIF

Telefone

Morada
Localidade

Código Postal

Pai

Tel.

Mãe

Tel.

Filiação

Nome
Encarregado de
Educação
(quando menores)

NIF
Morada

-

Código Postal

Responsável
Contactos Telef.
Email
Aceita a divulgação das imagens do aluno nas redes sociais da SFFC (colocar uma X)
Assinatura do Aluno ou Encarregado de Educação (aluno menor), após ler o regulamento da Escola de música da
SFFC e estar de acordo com o seu conteúdo.
Aluno ou EE

Data:_____/_____/______

A direcção

Data:_____/_____/______
Ficha de inscrição 9_2020

SOCIEDADE FILARMÓNICA
FRATERNIDADE DE CARNAXIDE
Registo de Equipamento
➢ Este documento, após preenchido certifica o empréstimo do(s) quipamento(s) referidos na lista abaixo e
compromete o seu titular a manter o equipamento em bom estado de conservação e de utilização, assim
como a realização das manutenções períodicas.
➢ O Equipamento deve ser devolvido, em bom estado de funcionamento, quando cessar a ligação do aluno
com a SFFC, ou quando solicitado por um membro da Direcção ou pelo professor da classe.
➢ O Equipamento deve ser utilizado apenas nas condições acordadas com a Direcção.
➢ Qualquer dano ou perda do equipamento referido neste documento, deve ser imediatamente reportado à
Direcção da SFFC, sendo a responsabilidade assumida pelo aluno, ou em caso de ser menor de idade, pelo
seu encarregado de educação.
➢ A aceitação deste documento, deve ser precedida da leitura e do regulamento da Escola de Música da SFFC.

Descrição

Marca

Modelo

Nr. Série

Qt

Estado
saída

Data
saída

Estado
Entrada

Data
entrada

Assinatura do Aluno ou Encarregado de Educação (aluno menor), após ler as condições do empréstimo e o
regulamento da Escola de Música da SFFC e estar de acordo com o seu conteúdo e condições.
SFFC- Assinatura de quem entrega o equipamento

Sócio - Assinatura de quem recebe o equipamento

Nr. de Sócio da SFFC:

Na devolução do equipamento à Escola de Música da SFFC:
SFFC- Assinatura de quem recebe o equipamento

Sócio - Assinatura de quem entrega o equipamento

Nr. de Sócio da SFFC:
Pagamentos:
IBAN: PT50 0010 0000 2022 8070 0016 7
Enviar comprovativo para: sffc.tesouraria@gmail.com

Ficha de inscrição 9_2020

