
O SBC vai realizar o Torneio Nacional de FUTSAL (Veteranos), podem 
participar Ativos e Reformados, que perfaçam 40 anos de idade até 
31 de dezembro de 2015.
As regras deste torneio são idênticas às dos anos anteriores, que tanto 
êxito e participação tiveram junto dos associados dos três Sindicatos.
As equipas podem inscrever um máximo de doze jogadores e devem 
nomear um responsável, que actuará como seu delegado perante 
o Departamento de Tempos Livres e a quem será entregue toda a 
correspondência relacionada com o torneio.
As inscrições deverão ser feitas impreterivelmente até 04 de janeiro de 2016, pelo email: desporto@sibace.pt ou Setor de Apoio 
aos Corpos Gerentes e Serviços - Av. Fernão de Magalhães, 476 - 3000-173 Coimbra, ou directamente nos Secretariados das Secções 
Regionais correspondente ao seu distrito.
O sorteio para o apuramento da equipa que vai representar o SBC na Final Nacional relalizar-se-á na Sede do Sindicato no dia 
21 de janeiro de 2016, pelas 17 horas.     Saudações Sindicais
           A Direção

XIV TORNEIO NACIONAL
INTERBANCÁRIO DE FUTSAL (Veteranos)

N.B. - Para o completo preenchimento deste Boletim de Inscrição, lêr atentamente os eslcarecimentos transcritos no verso

&
XIV TORNEIO NACIONAL INTERBANCÁRIO DE FUTSAL (VETERANOS)

Delegado __________________________________ Assinatura ________________________________________________ Sócio Nº __________

Banco ____________________ Local de trabalho _________________________ Telefone/Móvel ___________________ Fax ________________

Treinador ____________________________________________ Assinatura _______________________________________Sócio Nº __________

E-mail ________________________________________________________

Data ____/____/____  Assinatura do Delegado da Equipa ________________________________________________________________

BOLETIM DE INSCRIÇÃO
NOME DA EQUIPA ________________________________________________

COR DA CAMISOLA ______________________________ OU _______________________________

INSTITUIÇÃO BANCÁRIA ___________________________

LOCALIDADE ____________________________________ TELEFONE/MÓVEL ___________________ 

 1 ______________________________________________________________  _________________  ________________  ________________

 2 ______________________________________________________________  _________________  ________________  ________________

  3 ______________________________________________________________  _________________  ________________  ________________

 4 ______________________________________________________________  _________________  ________________  ________________

 5 ______________________________________________________________  _________________  ________________  ________________

 6 ______________________________________________________________  _________________  ________________  ________________

 7 ______________________________________________________________  _________________  ________________  ________________

 8 ______________________________________________________________  _________________  ________________  ________________

 9 ______________________________________________________________  _________________  ________________  ________________

 10 ______________________________________________________________  _________________  ________________  ________________

 11 ______________________________________________________________  _________________  ________________  ________________

 12 ______________________________________________________________  _________________  ________________  ________________

                                                               NOME DOS JOGADORES                                                  Nº DE SÓCIO                      ASSINATURA            LOCAL DE TRABALHO



NOTAS:

1 - Só será permitida a inscrição de trabalhadores bancários sindicalizados nos Sindicatos dos Bancários 
do Centro, do Norte e do Sul e Ilhas, STAS e SISEP.

2 -  As equipas só poderão inscrever um máximo de doze jogadores, sendo que até três jogadores poderão 
ser associados das áreas sindicais do SBN e SBSl e até dois jogadores associados do STAS e/ou 
SISEP.

3 -  As equipas terão, como responsável, um Delegado que responderá perante o Departamento de Tempos 
Livres e a quem será enviada toda a correspondência. Na Final Nacional responderá perante a Comissão 
Organizadora.

4 - Todos os jogadores devem ser portadores de documento de identificação no dia do jogo.

5 -  As Finais Regionais realizar-se-ão no dia 23 de janeiro de 2016, em local e hora a designar.

6 -  A Final Nacional de Veteranos terá lugar no dia 27 e 28 de fevereiro de 2016, em local e hora a 
designar. 

7 - O valor da inscrição é de 120,00 euros por equipa, que será por transferência bancária de acordo com 
o Boletim de Inscrição. 

         O Departamento de Tempos Livres

/ /

, no dia 26Autorizo o débito da minha conta com o NIB
d no valor de , €, para crédito da conta do Sindicato dos Bancários do Centro com o
NIB 001800010020198017235.

(Assinatura do titular da conta)

Assinatura Data


