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Para se inscrever como SÃ³cio do HÃ³quei AcadÃ©mico de Cambra, deve imprimir e
preencher o seginte formulÃ¡rio
, de seguida deverÃ¡ entregar a algum elemento directivo do HÃ³quei AcadÃ©mico de Cambra,
juntamente com duas fotos tipo-passe
.

No caso de nÃ£o ser possÃvel a entrega em mÃ£o do mesmo, poderÃ¡ enviar por correio
para:

HÃ³quei AcadÃ©mico de Cambra
Apartado 204
3731-901 Vale de Cambra
Portugal

Ou ainda se preferir, poderÃ¡ enviar os dados solicitados no formulÃ¡rio por email para ( //
acambra@sapo.pt
// ' ); // ]]>
Este endereÃ§o de e-mail estÃ¡ protegido de spam bots, pelo que necessita do Javascript
activado para o visualizar //
)

h

Â

Pagamento:
No caso de entregar directamente a algum elemento directivo poderÃ¡ fazer o pagamento ao
mesmo, o qual lhe fornecerÃ¡ a respectiva vinheta que deverÃ¡ ser colado no cartÃ£o de
sÃ³cio.

Por uma questÃ£o de comodidade para os nossos sÃ³cios, poderÃ¡ efectuar o pagamento da
inscriÃ§Ã£o/quotas por TransferÃªncia BancÃ¡ria:
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NIB: 0079 0000 32009037101 43

(IBAN: PT500079 0000 32009037101 43 - apenas para estrangeiro)
Titular: HÃ³quei AcadÃ©mico de Cambra

Nota: Para transferÃªncia no Multibanco por favor utilize a opÃ§Ã£o "TRANSFERÃŠNCIAS".

Â

Comprovativos:
Para uma maior celeridade na activaÃ§Ã£o, agradecemos que nos envie sempre cÃ³pia do
comprovativo do seu pagamento por uma das seguintes formas:

- Envio do comprovativo via email para: // hacambra@sapo.pt // ' ); // ]]> Este
endereÃ§o de e-mail estÃ¡ protegido de spam bots, pelo que necessita do Javascript activado
para o visualizar //
- Envio do comprovativo via fax para: (+351) 256 423 569

Â

ApÃ³s a recepÃ§Ã£o do da confirmaÃ§Ã£o do pagamento, procederemosÂ Ã execuÃ§Ã£o do
seu cartÃ£o de sÃ³cio e entregar-lhe-emos/enviar-lhe-emos o mesmo o mais rÃ¡pido
possÃvel, sendo sempre enviado um email/fax de boas vindas com todos os detalhes.

Â
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