CLUBE

BRILHANTE

ILMO.SR. PRESIDENTE E DEMAIS DIRETORES DO CLUBE BRILHANTE
DOCUMENTOS

*

XEROX IDENTIDADE

* XEROX CPF
* XEROX COMP. RESIDÊNCIA

*

COMPROVANTE DE MATRICULA

Reunião :_____________/_____________/____________
Decisão :_____________/_____________/____________
MATRICULA Nº__________________________________

______________________________________________
Presidente

________________________________________________________________

Nome por Extenso

Nascido em ______________________________de _______________________, de 19_________
Est.Civil____________________ Profissão____________________ Curso_______________________
E-mail ___________________________ telefone________________ celular__________________

End______________________________ Nº______ apto____________ Cidade______________
CEP___________________,Bairro________________,

filho

de

______________________________________e de ________________________________________,
Forma de Pagto : ( ) Débito em Conta

( ) Bloqueto

vem solicitar seu ingresso como FREQUENTADOR

( ) Secretaria

CREDENCIADO –ESTUDANTE

desse Clube para o que declara conhecer integralmente as exigências e disposições
estatutárias relativas a admissão, enumeradas no Regulamento Interno Artigo 4º
Inc. IV, obrigando-se a respeita- las seja qual for a decisão da Diretoria em relação a
sua proposta.
Pelotas,________de_________________de 201___
_____________________________________________
Proposto
MARTA/PROP.EST

TERMO DE COMPROMISSO FREQUENTADOR - CREDENCIADO
ESTUDANTE

Fico ciente que ao ingressar no quadro social do Clube Brilhante,
na categoria de Estudante, estou sujeita ao Estatuto e Regulamento Interno, obrigando-me, ao
pagamento das mensalidades exigidas em condições contratadas, pelo menos durante o período
de 06 (seis) meses, terminando os quais devo me manifestar sobre meu AFASTAMENTO POR
ESCRITO até dia 15 do mês seguinte,sob pena de continuar correndo a divida das
mensalidades após o semestre decorrido.

Pelotas, ___ de _____________________201___

________________________________
Proposto

TERMO DE VISITAÇÃO E VISTORIA DAS DEPENDÊNCIAS DO CLUBE BRILHANTE PARA
INGRESSO COMO SÓCIO E/OU NÃO-SÓCIO

Pelo

presente

TERMO

DE

VISITAÇÃO

E

VISTORIA,

eu,_____________________________________________maior, (estado.civil) _________________
(profissão),______________________________________________
RG nº____________________________, CPF nº_____________________________
Residente e domiciliado no end.___________________________________________
Interessado

em

inscrever-me

na

__________________________________como______________________

atividade

de

(sócio ou não sócio),

declaro para todos os fins, que realizei visita guiada a todas as dependências do Clube Brilhante e
que estou ciente acerca das condições oferecidas pela empresa, que bem atendem ao meu interesse.

Pelotas, ____ de ___________ de ______.

____________________________________
Assinatura do associado e não credenciado

____________________________________
Assinatura do Presidente

