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INFORMAÇÃO PARA FILIAÇÃO EM 2015:
- Taxa de Inscrição 140 € (associações de classes e as associações desportivas que se
inscrevam pela 1ª vez ou que não estiveram filiadas no ano anterior),
- Taxa de Revalidação 55 € (associações desportivas filiadas no ano anterior que enviem
documentação até 31 Janeiro
2014).

Documentos a entregar para Renovação/Filiação:
1. Declaração onde conste que a ASSOCIAÇÃO não se
encontra filiada, numa
Federação congénere da EWUF ou IWUF
(Modelo DAF1).
2. Ficha de Inscrição/revalidação (F02)
3. Seguro Fpamc - Inscrição modelo S01 * A inscrição
numa seguradora externa à
Fpamc obriga o envio dos seguintes elementos:
declaração onde conste a apólice anual, a
listagem de atletas a filiar e o
comprovativo de pagamento, ao ano civil (1 de Janeiro a 31
de Dezembro),
dessa apólice.
4. Declaração de Director Técnico - Modelo DT1 ( com
nível II ou superior)

É obrigatório que o formulário Seguro Fpamc - Inscrição modelo S01 seja remetido para o
email da FPAMC no
f
ormato excel
aquando da entrega do processo de filiação/renovação.
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1) Ficha de Inscrição (F01) + Fotocópia do BI/CC + 2 Fotos - ( PARA INSCRIÇÃO PELA 1ª
VEZ )

2) Quota (5€) - (Inscrição/Revalidação)

3) Taxa Administrativa (8€ ) - (Inscrição/Revalidação)

4) Seguro da FPAMC (11€) - (Inscrição/Revalidação)

5) Atestado Médico (modelo IPDJ) ou Declaração de Portador (declaração onde a Associação
confirme que tem na sua posse os atestados dos praticantes inscritos - (Inscrição/Revalidaç
ão)

6)Declaração de autorização do controlo Anti-doping - (Inscrição/Revalidação)

Links de documentos:
-

Declaração diretor técnico
DECLARAÇÃO.at.médico.2015
FPAMC - Modelo F01 - Atleta
FPAMC - Modelo F03 - Treinador_2015
FPAMC - Modelo S01 2015
Fpamc-Modelo DAF1
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