Ficha de Inscrição
(pode ser fotocopiado)

DADOS PESSOAIS (LETRAS MAIUSCULAS)
NOME COMPLETO:
DATA DE NASCIMENTO:

/

Género: M

/

F

Morada:
Código Postal:

-

Tlm:

Localidade:

Nacionalidade:

Tlf:

Fax:

E-Mail:
Hab Académicas:

Profissão:

Tamanho t-shirt: XS

S

L

M

XL

Associado AGAP:

(Caso seja este o caso, e para beneficiar do acordo Fitball Portugal/AGAP indique qual o Ginásio ou
similar a que pertence, enviando declaração por escrito da entidade a comprovar esse facto)

Datas

INSCRIÇÃO NOS MÓDULOS
Módulo I

e

/

/2010

Módulo II (inclui Exame Teórico Prático)

e

/

/2010

Inclui PACK Fitball (Bola Fitball, Fitball Roller, Disc-o-sit e Softgym)

SIM

NÃO

Ao abrigo do acordo com AGAP (desconto 10%)

SIM

NÃO

TOTAL A PAGAR

€

FORMAS DE PAGAMENTO E CONDIÇÕES
Pagamento Antecipado - Pagamento efectuado até 15 dias antes do 1º dia da Certificação.

Opção 1
330€

TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA para “EspaçoFISIO” NIB - BCP: 0033 0000 45237849358 05

Opção 2
350€

Pagamento Normal - Pagamento efectuado entre o 15º dia anterior à Certificação e a data limite de
inscrição anunciada.
TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA para “EspaçoFISIO” NIB - BCP: 0033 0000 45237849358 05
Valores incluem IVA em vigor

Após efectuar transferência bancária o formando deverá comunicar os dados da transacção para o email: geral@fitball.com.pt

Regulamento Fitball Trainer

1. A EspaçoFISIO, Lda é a entidade responsável pelo Instituto Fitball® Portugal.
2. Após a Inscrição, acompanhada do pagamento, o formando fica sujeito às limitações de cancelamento abaixo previstas.
3. Se for pedido um cancelamento no prazo de 21 dias antes da data do primeiro Módulo, o formando receberá 70% do montante pago, sendo os restantes 30% destinados para despesas
de secretariado da EspaçoFISIO, Lda. Se for depois dos 21 dias e até 7 dias antes da formação serão deduzidos 50% do valor entregue. Após essa data não são permitidos cancelamentos.
4. É necessário uma assiduidade de 80% em todos os módulos, e atingir a nota mínima de 9,5 valores (máximo 20 valores) no exame de certificação, que apresenta uma componente
teórica e uma prática.
5. Qualquer formando, independentemente das suas habilitações literárias poderá realizar apenas um módulo com objectivo de formação pessoal, do qual não advém nenhuma
certificação por parte do Instituto Fitball® Portugal. Neste caso, deverá fazer referência no acto da Inscrição, tendo um custo de 250,00 euros para o Módulo I, e de 150 euros para o
segundo Módulo não incluindo o Exame. Dá direito ao Manual, mas não inclui o material.
6. Todas as inscrições devem ser endereçadas por escrito usando a Ficha de Inscrição. A participação não pode ser garantida até essa Ficha e pagamento for recepcionado pelo Instituto
Fitball® Portugal.
7. Todas as despesas de viagens e alojamento ou salários não recebidos que resultem da comparência num evento do Instituto Fitball® Portugal são da exclusiva responsabilidade do
formando. Em nenhuma circunstância o Instituto Fitball® Portugal aceitará responsabilidade sobre estes custos.
8. A comparência na formação está sujeita à disponibilidade de vagas e o Instituto Fitball® Portugal reserva-se o direito de cancelar, retirar, mudar ou alterar um evento para outra
instalação ou data. A empresa notificará os participantes de tais alterações dentro de um prazo razoável face à data em perspectiva para o curso. O Instituto Fitball® Portugal não será
entendida como responsável por nenhuma perda de salário ou despesas de viagem ou de alojamento que possam derivar de tais alterações.
9. O Instituto Fitball® Portugal não permite o uso dos materiais fornecidos para uma finalidade diferente do estudo por parte do formando. Toda a duplicação ou cópia dos materiais
fornecidos, no todo ou em parte, constitui uma infracção directa das leis de copyright (direitos de autor) e resultará em prossecução legal.
10. A menos que declarado directamente de forma diferente, toda a formação e materiais estão desenhados de forma a proporcionar a um instrutor trabalhar com um cliente. Os materiais
e conteúdos não são de forma alguma destinados, nem são suficientes, para que um formando possa, com base nos mesmos, treinar outros instrutores. Sob nenhumas circunstâncias o
Instituto Fitball® Portugal aceitará que um formando dê formação a outros instrutores com base nos materiais concedidos.
11. No caso do formando pertencer a um Ginásio ou similar, associado da AGAP, terá que enviar por escrito uma declaração por parte desse Ginásio ou similar, que comprove que o
formando trabalha nessa entidade, podendo assim beneficiar do desconto Estabelecido no acordo.

Declaro que tomei conhecimento e aceito o Regulamento do Instituto Fitball Portugal constantes nesta ficha de inscrição, procedendo ao
pagamento da inscrição acima indicada:
,

/

/ 2010

Assinatura:

Documentos a enviar com a Ficha de Inscrição: cópia BI; cópia Cartão Contribuinte; comprovativo de frequência Universitária
Licenciatura ou de conclusão de Curso de Formação nas áreas previstas; declaração de associado da AGAP (quando aplicável);
cheque ou comprovativo de transferência.
Enviar para “Instituto Fitball Portugal”, Av. Roma, 13 - 5º Dtº 1000-261 Lisboa
Os dados recolhidos destinam-se à gestão das inscrições e à apresentação de futuras propostas.
É garantido o acesso aos dados e respectiva rectificação. Caso não pretenda receber divulgações assinale aqui ( ).

