Escola de Judo Ana Hormigo
Encarregado de Educação de:
__________________________
15-09-2022
Assunto: Exames Médico Desportivos 2022_23
Vimos por este meio informar que o exame médico desportivo é obrigatório para
todos os atletas federados, sabendo das dificuldades que todos os anos os
encarregados de educação têm em realizar os referidos exames aos seus educandos,
a Escola de Judo Ana Hormigo em parceria com a Clínica Médica Chora Barroso propõe
realizar no dia 22 de setembro a partir das 19:30 horas no Complexo de Piscinas
Municipais de Castelo Branco, os exames médicos a quem esteja interessado.
A bateria de exames médicos referida tem um valor de 10,00 € (dez euros), e
contempla realização consulta médico desportiva, eletrocardiograma e modelo próprio
de exame.
Devem realizar a pré-inscrição que segue em anexo, o referido exame realizase por ordem de chegada dos atletas interessados no dia do mesmo, é necessário
realizar junto de um representante do nosso clube uma segunda inscrição e respetivo
preenchimento da ficha de dados pessoais do exame.
Mais informamos que irá haver uma nova data, em principio no mês de
Outubro para a realização de mais exames médicos.
Os atletas que não estão interessados em realizar o nosso exame, deverão fazer
a aquisição da folha de exame médico desportivo no site do IPDJ e devolver
devidamente preenchida.
Sem outro assunto de momento, os nossos sinceros cumprimentos,
o Técnico Responsável
_________________________
Abel Louro
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Autorização – Entregar até 20 de Setembro
Venho por este meio inscrever o meu educando ________________________,
nascido no ano _____________ pertencente ao núcleo _______________ a realizar o
exame médico desportivo época 2022_23, a realizar em Castelo Branco, no dia 22 de
Setembro de 2022.
Castelo Branco, ___ de __________ de 20__ Assinatura: ________________
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