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ASSOCIAÇÃO DE ATLETISMO DE AVEIRO
Comunicado Oficial Nº. 01 – 2013/2014
Data: 08/10/2014

Assuntos: NORMAS DE ATUAÇÃO/ADMINISTRATIVAS 2013/2014
1 - Filiação de Clubes
2 - Taxas para realização de Grandes Prémios

Comunicamos a todos os Clubes filiados e de mais interessados do seguinte:
1 – FILIAÇÃO DE CLUBES
Os Clubes inscritos na Associação de Atletismo de Aveiro e que pretendam renovar a sua filiação, devem proceder
à entrega do “Boletim de Filiação” a figurar para cada época, devidamente preenchido, acompanhado de uma das
seguintes importâncias:
A) Taxa de 10,00 € (Dez Euros), para Clubes que na época finda tiveram atletas inscritos e a participar em
Campeonatos Distritais da Associação Atletismo de Aveiro:
B) Taxas de 50,00 € (Cinquenta Euros), para os Clubes que, embora filiados, não inscreveram atletas ou, tendoos inscrito, não participaram com eles nos Campeonatos Distritais da Associação Atletismo de Aveiro.
C) Para a filiação de novos Clubes (ou qualquer outra forma de coletivismo ou associativismo), para além da
entrega, devidamente preenchido, do Boletim de filiação e da taxa a liquidar que será de 40,00 € (Quarenta
Euros), deverão também entregar fotocópia do número de contribuinte, fotocópia dos estatutos e na falta
destes, fotocópia da escritura.
D) SÓCIOS EXTRAORDINÁRIOS
Taxa de 25,00 € (Vinte e cinco euros) para sócios extraordinários.

2 – ORGANIZADORES DE PROVAS
PROVAS DE ESTRADA, CORTA-MATO, MONTANHA, MEETINGS, PISTA COBERTA E AR-LIVRE

3 – AS TAXAS A VIGORAR PARA A ÉPOCA SERÃO AS SEGUINTES:
Os organizadores de provas, aquando da entrega do processo de oficialização terão que liquidar na A.A.
Aveiro uma taxa que cobre não só as despesas administrativas e de natureza técnica como ainda as despesas
respeitantes ao dispositivo de arbitragem necessário para o julgamento da prova.
Quando solicitadas atempadamente:
1 – Clubes filiados com um mínimo de 6 atletas inscritos e a participar em Campeonatos Distritais da A.A.
Aveiro ……………………………………………….……………………………………….……………………………………….…………………
160,00 €
2 – Clubes filiados mas sem atletas inscritos ou, estando inscritos, não tenham participado nos Campeonatos
Distritais com um mínimo de 6 atletas, bem assim como provas apoiadas por Clubes filiados na A.A.
Aveiro, e cuja responsabilidade pertença a organismos ou instituições não filiadas
………………………………………………………………………………………………….………….………………….………………… 325,00 €
3 – Circuitos Concelhios (mínimo 5 provas) ……………………………………………..……………….……………………….. 200,00 €
4 – Outros organizadores, não filiados na A.A. Aveiro ………………………………………..………………………………. 350,00
€
5 – Qualquer organizador, quando solicitada fora dos prazos de candidatura ……………………………..…..… 400,00
€
6- Clubes filiados com atletas inscritos e não inclusão da sua prova no calendário oficial, tem um agravamento
de taxa para ………………………………………………………………………………………………………………….……………………. 200,00
€

Anexo: Ficha de filiação
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