IDENTIFICAÇÃO DOS SÓCIOS
Individual: Sócio que gosta do clube e sente que deve ajudar com a sua contribuição.Que pratica alguma
actividade desportiva no clube e ou que é funcionário do clube.
Atleta/Parceria: Todos os atletas das escolas de futebol, ou que pratiquem outra modalidade no clube serão
sócios com uma contribuição mensal de 3,00 € .
O período de fidelização mínimo será de um (1) ano.
Empresa: Sócio que gosta do clube e sente que deve ajudar com a sua contribuição.A este sócio será entregue
um cartão que pode ser transmissível e cujo portador poderá usufruir da entrada a custo zero ou de bilhete de
sócio (preço reduzido) para assistir aos jogos do clube enquanto visitado.
Empresa/Parceria: Sócio que gosta do clube, sente que deve ajudar com a sua contribuição e que também quer
beneficiar com as parcerias. A empresa adere á parceria através de descontos que fará sobre os seus produtos ou
serviços, aos associados do clube.A este sócio será entregue um cartão que pode ser transmissível e cujo portador
poderá usufruir da entrada a custo zero ou de bilhete de sócio (preço reduzido) para assistir aos jogos do clube
enquanto visitado.
Empresa/Publicidade: Sócio que gosta do clube, sente que deve ajudar com a sua contribuição e que acredita
que publicitando a sua empresa junto do clube, vai desenvolver o seu negócio. A este sócio será dada prioridade
na publicidade a fazer durante os eventos desportivos e não desportivos a realizar pelo clube. Assim como
também terá prioridade na colocação de publicidade nos placares colocados no Rossio da Trindade. A este sócio
serão entregues dois cartões que poderão ser transmissíveis e cujos portadores poderão usufruir da entrada a
custo zero ou de bilhete de sócio (preço reduzido) para assistir aos jogos do clube enquanto visitado
Pack Família:Permite que uma família completa, (máximo 4 pessoas) de descendência directa (pais/filhos) e
residente na mesma morada, sejam todos sócios com uma contribuição reduzida.
Pack Família c/ 2 Atletas: Permite que numa família completa, ( com o máximo de 4 pessoas), um dos
agregado familiar seja sócio a custo zero, desde que tenha 2 filhos a praticaram futebol no clube.
Pack Família c/ 3 Atletas: Permite que numa família completa, ( com o máximo de 5/6 pessoas), um ou dois
dos agregado familiares sejam sócios a custo zero, desde que tenha 3 filhos a praticaram futebol no clube.
Reformado: Sócio histórico, apaixonado pelo clube e que apesar duma contribuição mais baixa, não quer deixar
de ajudar o seu clube.
Infantil: Todos os jovens até aos dezasseis (16) anos que não pratiquem futebol ou qualquer outro desporto no
clube e que nenhum dos encarregados de educação seja sócio. Também se aplica aos atletas com mais de (12) e
menos de (16) anos.
Notas: Todos os sócios podem beneficiar das parcerias do clube com as empresas associadas que aderiram ás
mesmas parcerias. Assim como podem participar em sorteios a realizar pelo clube e que sejam fechados aos
sócios.
Todos os sócios que no período de um (1) ano façam dez (10) novos sócios, que cumpram no mínimo um (1) ano
de associados, com contribuições pagas, terão a sua anuidade do ano seguinte reduzida no valor igual á
contribuição anual do sócio individual.

QUANDO TE PERGUNTAREM QUAL É O TEU CLUBE, RESPONDE...
EU SOU DO ESPERANÇA DE LAGOS.

