XIRA GOLFE – Clube de Golfe de Vila Franca de Xira
FICHA DE INSCRIÇÃO DE ASSOCIADO

Proposta nº:

Nome completo:

Telefone principal:

Podem ser associados Efectivos do XIRA GOLFE,
todos os jogadores de golfe em condições de jogar
no campo, quer tenham ou não handicap atribuído.
O Associado Efectivo, para além de receber um
Colete Encarnado com o emblema do XIRA GOLFE,
tem direito a jogar dois tormeios anuais com
almoço, sem qualquer pagamento, desde que
organizados pelo XIRA GOLFE, como Torneio de
Associados.

Morada:

Código Postal:

Associado Efectivo

Email:

Telefone secundário:

Data de nascimento:

O Associado Efectivo compromete‐se ao pagamento
de uma quota mensal no valor de 10 Euros e a uma
jóia de 70 Euros.
Associado Participante

Para ser Associado Efectivo:

Para ser Associado Participante:

Observações:

Podem ser associados Participantes todos os que
desejem participar nos eventos do XIRA GOLFE e
contribuir para o seu desenvolvimento.

Data:

O Associado Participante tem direito ao almoço em
dois torneios anuais organizados pelo XIRA GOLFE,
como Torneio de Associados.

Handicap EGA:

Participante:

Sem Handicap:

Assinatura:

O Associado Participante compromete‐se ao
pagamento de uma quota mensal no valor
de 5 Euros.

Assinatura de três associados proponentes
Assinatura:

Associado nº:

Assinatura:

Associado nº:

Assinatura:

Associado nº:

Envio da Ficha de Inscrição
Uma vez preenchida esta Ficha de Inscrição deve ser
enviada para a sede do XIRA GOLFE, indicada no
verso, ou entregue a um dos Sócios proponentes.
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O XIRA GOLFE, assumindo‐se como um
nclui no
clube de Vila Franca de Xira, in
seu emblema o símbolo da sua cidade
Sede do Concelho. O Brazãão do
Concelho encimaa as cabeças e as pontas
das varetas de dois tacos de golfe de
dos. O emblema tem a
madeira, cruzad
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na sua metade inferior, é debrroado a
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