
Secção de Natação do S. C. Espinho 
 

XXVIII Festival de Natação SCE 
 

Vem a Secção informar todos os encarregados de educação dos nadadores da Natação Pura, 

Adaptada e Sincronizada, que no próximo dia 24 de Junho 2018 (domingo), pelas 17h00 irá 

realizar-se o habitual Festival de Natação do encerramento da época 2017/2018, que consistirá num 

torneio de Natação Pura e Adaptada e exibição das atletas de Natação Sincronizada. 

 

Com o objetivo de organizar atempadamente as séries relativas ao torneio de natação pura, os 

nadadores interessados em participar, deverão entregar na secretaria do clube na Piscina (Fernanda 

Rocha, Paulo Freitas e Treinadores), a ficha em anexo, devidamente assinada pelo encarregado de 

educação, impreterivelmente até Sábado, 16 de Junho de 2018.  

  

CCaassoo  oo  pprraazzoo  nnããoo  sseejjaa  ccuummpprriiddoo,,  oo  nnaaddaaddoorr  nnããoo  ppooddeerráá  ppaarrttiicciippaarr  nnoo  

FFeessttiivvaall.. AA  sseeccççããoo  iinnffoorrmmaa  aaiinnddaa  qquuee,,  ppaarraa  ppaarrttiicciippaarr  nnoo  ffeessttiivvaall,,  éé  oobbrriiggaattóórriioo  

qquuee  oo  ppaaggaammeennttoo  ddaass  mmeennssaalliiddaaddeess  eesstteejjaa  rreegguullaarriizzaaddoo..  

 

Para se assistir a este Festival a multa é de 2 braçadas. 
               

Contamos mais uma vez com a presença de todos. Saudações desportivas, 

A Secção de Natação do S.C.Espinho 

 

Nota: Os atletas deverão comparecer na piscina às 16h30, equipados obrigatoriamente com Touca 

do Clube, Fato-de-Banho do Clube e T’shirt Branca do Clube. 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Eu, encarregado de educação de _____________________________________, da 

classe/escalão _________, nascido no ano de _______ confirmo//não confirmo (riscar o que não 

interessa) a presença do meu educando no XXVIII Festival de Natação, organizada pela secção de 

natação do S. C. Espinho, a realizar no dia 24 de Junho de 2018 pelas 17h00 na Piscina Municipal de 

Espinho.    

CCaassoo  oo  pprraazzoo  nnããoo  sseejjaa  ccuummpprriiddoo,,  oo  nnaaddaaddoorr  nnããoo  ppooddeerráá  ppaarrttiicciippaarr  nnoo  FFeessttiivvaall.. AA  

sseeccççããoo  iinnffoorrmmaa  aaiinnddaa  qquuee,,  ppaarraa  ppaarrttiicciippaarr  nnoo  ffeessttiivvaall,,  éé  oobbrriiggaattóórriioo  qquuee  oo  ppaaggaammeennttoo  ddaass  

mmeennssaalliiddaaddeess  eesstteejjaa  rreegguullaarriizzaaddoo..  

 

Para assistir a este Festival tomei conhecimento da multa à entrada de 2 braçadas. 
 

Data: _____/_____/2018                                  

O Encarregado de Educação: ____________________________________________________________ 

 

Nota: Os atletas deverão comparecer na piscina às 16h30, equipados obrigatoriamente com Touca 

do Clube, Fato-de-Banho do Clube e T’shirt Branca do Clube. 

 


