SC Condor von 1956 e.V.
Informacao para interessados e novos sócios.
Vocês ou vossos filhos gostariam de jogar futebol no nosso clube SC Condor e querem-se
inscrever. Desde já agradecemos por a confianca em nós depositada. Para que todas as
formalidades corram sem problemas precisamos dos seguiuntes documentos :
1. Formulário de pedido de sócio no SC Condor, preenchido e assinado.
2. Formulário de autorizacao de jogador no HFV .
3. Uma foto (Passfoto) de vosso filho.
4. Uma cópia da certidao de nascimento.(Por favor na entrega dos documentos mostrar
a original.)
IMPORTANTE !!! Se você ou o seu filho trocar de outro clube para o nosso você tem que,
com a data do ultimo jogo, avisar que nao joga mais por escrito.
Se você nao fizer isso, nao podemos pedir um passe novo de jogador na liga de futebol de
Hamburgo. Se o vosso clube antigo vos der o passe de jogador, por favor tenham antencao,
que o passe esteja por trás preenchido e carimbado !
A quato de socio na seccao de futebol é actualmente 20€ para adultos e 14€ para criancas.
Por favor tenham atencao para a emissao do passe de jogador têm que pagar uma vêz 10€.
Se você tiver dificuldades financeiras e nao puder pagar há a possibilidade de ter uma ajuda
através de “kids in die clubs”. Depois de o pedido feito e analisado através do Hamburger
Sport Bund (HSB) há a chance que a quota de socio pague o HSB. A pessoa responsábel para
o “kids in die clubs” encontra na lista dos patrocinadores.
Nós juntamos todas as informacoes importantes sobre o SC Condor nas páginas seguintes :
Se vocês ainda tiverem dúvidas podem falar com o patrocinador do vosso país que vos pode
ajudar na vossa lingua.

Muitos comprimentos

A vossa equipa do SC Condor

Nosso endereço :

SC Condor von 1956 e.V.
Berner Heerweg 188
22159 Hamburg

Telefon :

040/6432749 ou 6433848

Fax :

040/6454803

Página da internete : www.sccondor-hamburg.de
Horário de abertura
da secretaria :

segunda-feira 15:00 até 21:00
quarta-feira 15:00 até 18:00

Informação bancária : Postbank, BLZ 200 100 20, Konto N° 292 451 208
Haspa, BLZ 200 505 50, Konto N° 1232 120 202
Pessoas responsáveis :
Patrocinador de Portugal :
Marilia Santos, e-mail : marilia.santos71@yahoo.de , telefon : 040/27148155

