(número de associado)

FICHA DE INSCRIÇÃO
(a preencher pela associação)

Empresa / Entidade:
Data de início de atividade:

Nif (empresa):

/

/

Morada:
Código Postal:

-

Localidade:
Telefone (empresa):

E-mail (empresa):
(assinale com uma cruz o e-mail para entrega de faturação)

Pessoa de contacto:

Função:

Telemóvel:

E-mail:
(assinale com uma cruz o e-mail para entrega de faturação)

TIPOLOGIA DE ASSOCIADO

VOLUME DE VENDAS

VALOR ANUAL

DIREITO A VOTO

Profissionais I

> 5M€

2000€ / Ano

1 Voto

Profissionais II

2,5M€ - 5M€

1200€ / Ano

1 Voto

Profissionais III

0,5M€ - 2,5M€

600€ / Ano

1 Voto

Profissionais IV

< 0,5M€

300€ / Ano

1 Voto

Entidades públicas e outras

250€ / Ano

Sem voto

Independentes (Engenheiros, Arquitetos, Outros)

50€ / Ano

Sem voto

COMPROMISSO:
Comprometo-me a respeitar os estatutos em vigor da APP, responder aos inquéritos para ﬁns estatísticos que esta solicite
e participar, sempre que possível, nas ações de formação, seminários e congressos. Pautar a minha conduta proﬁssional
segundo as regras ética e do bom comportamento cívico, valorizando a qualidade e boas práticas no desempenho do
meu/nosso trabalho técnico e proﬁssional.
Declaro para os efeitos previstos no disposto no art.º 13.º do Regulamento Geral de Proteção de Dados (EU)2016/679 do P. E.
e do Conselho de 27 de abril (RGPD) prestar, por este meio, o meu consentimento para o tratamento dos meus dados
pessoais à Associação Portuguesa de Proﬁssionais de Piscinas, Instalações Desportivas e Lazer, Pessoa Coletiva n.º 505097486,
com sede em Taguspark – Núcleo Central, Escritório 242, 2740-122 Oeiras.

PAGAMENTO ANUAL

até 31 de Janeiro

PAGAMENTO SEMESTRAL

Proposto por:

até 31 de Janeiro (50%) + até 31 de Julho (50%)

Data de inscrição:

/

/

NOTA:
Após a aprovação como sócio da APP deverão dar ordem ao banco para passar a transferir semestralmente ou anualmente
o valor da quota para o NIB/IBAN da APP: PT50 0269 0151 00203504328 96. Posteriormente ser-lhe-á enviado por correio
o logótipo da APP para colocarem no vosso site, carta, faturas, cartões de visita e publicidades.

T: 96 787 50 17

|

E: geral@apppiscinas.pt

|

www.apppiscinas.pt

|

M: Taguspark – Núcleo Central, Escritório 242, 2740-122 Oeiras

