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Informações 

     O presente regulamento, pretende dar a conhecer as normas como a secção 
vai ser gerida na próxima época-2020, tendo em conta as dificuldades 

que a modalidade apresenta. 
1-Sócios do clube. Todos os praticantes são sócios do clube. O pagamento das 

quotas de sócio é efetuado na sede do clube (valor mensal: 1.5€) 
primeira inscrição (12 meses de quotas). 

2-Frequência das provas. Os praticantes jovens ou menores tem direito 

à frequência das provas de acordo com o seu nível, grupo etário e 

acompanhado por técnico. 
3-Data de pagamento dos acertos de inscrições. Os pagamentos 

deverão ser efetuados entre o 1º e dia 10 cada mês do mês 

seguinte. 
4-Desistência o atleta ou encarregado de educação deverá comunicar, em 

impresso próprio, nos serviços administrativos os motivos de 

desistência.  
5- O CLAC, Entroncamento, participa oficialmente nas provas definidas 

do calendário nacional. Assegura o pagamento da inscrição aos 
atletas federados até H/D 20 anos. Os restantes escalões 
pagarão a sua inscrição inicial na FPO, na secretaria do clube e 
também 50% do valor das inscrições em provas nacionais.  

6- Em todas as provas oficiais em que o atleta é inscrito pelo CLAC, deve 

obrigatoriamente utilizar o equipamento de referência no clube. 

7- O CLAC sempre que possível disponibiliza o transporte dos atletas do 

Escalão até H/D20 para as provas citadas no ponto 5 
(disponibilidade de viatura coordenada com outras secções do 
clube). 

8- Caso exista disponibilidade de viatura, o CLAC disponibiliza 
viatura para transporte para os atletas de outros escalões, 
sendo, contudo, da responsabilidade dos utilizadores, os 
custos com o combustível e portagens (pagas na secretaria 
do clube), salvo outra indicação dada pela direção.  

 



9-Nas provas regionais, city race e outras os custos de participação 

em prova será da responsabilidade de todos os atletas podendo o 

clube formalizar a sua inscrição e pagamento da mesma, tendo o atleta 

que efetuar o pagamento na secretaria do clube. 

10-O Clube efetua as inscrições nas provas, mas a informação do 

interesse em participar nas mesmas é da inteira responsabilidade do 

atleta. Essa informação tem de ser feita dentro dos prazos de inscrição 

com custo reduzido.  

11-Os atletas a quem o clube pague a inscrição, caso não 

participem (sem justificação) numa prova que esteja inscrito, suportará 

a totalidade dos custos. 

12-Os atletas dos escalões até H/D 20, quando se tornam 

federados a 1ª vez. Terão como oferta um equipamento de orientação 

(camisola). 

13-Os casos omissos, serão tratados em reunião do(s) 

interessado(s), com os coordenadores da secção e direção do clube. 

         Nota: Época na modalidade de Orientação coincide com o ano civil. 

Inscrição, documentos a entregar e pagamentos 

Primeira Inscrição:  

Na secretaria: 

 Preenchimento de impressos 

 2(duas) fotografias tipo passe 

 Pagamento da quota de sócios – 12 meses de quota €1,50 € 
 

 

 



Seguro desportivo e filiação na FPO 

Oferta da FPO até H/D20 anos, 

22.85€ Por praticante sénior ou veterano (13,50Eur relativos à 

renovação e 9.35€ relativos ao Seguro Desportivo) 

Calendário 2020 

http://www.orioasis.pt/oasis/shortcut.php?action=shortcut_events_all_info 

 

 

A direção 
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