
SÁBADO 20 DE OUTUBRO DE 2018 

TORNEIO FUT 5 
Torneio Inter-empresas! 

A Câmara de Comércio e Indústria Luso-Francesa, organiza no sábado 20 de 

outubro, em colaboração com a Urban Soccer, rede francesa de complexos de 

desporto de lazer, um Torneio Fut 5 destinado a todos os seus associados. 

O evento terá inicio ás 9h00 com o check-in dos participantes seguido do apito 

ás 10 horas. 

O torneio será composto por 6 grupos de 4 equipas com jogos de duração de 10 

minutos seguido das fases finais. 

A parte desportiva será seguida de um buffet e entrega de prémios. 

Participe será também uma oportunidade de convívio entre os associados! 

 

 

Organização 

 

CCILF &  
Urban Soccer 

 

8 jogadores por equipa 

 

1 equipa por empresa 

 

Preço por pessoa:  
Sócios: 20€ 

Não Sócios: 25 € 

 

Torneio c/ arbitragem 
 | buffet | Prémios 

 

Diversão | Partilha | 
 Fair-play 

 

PARA MAIS 
INFORMAÇÕES 

CCILF | 21 324 19 93 
eventos_ccilf@ccilf.pt 

ou 

Urban Soccer | 932 168 065 

contacto@urbansoccer.pt 

 

 
 

 
 

 



BOLETÍM DE INSCRIÇÃO 
Reenviar esta ficha por e-mail até ao dia 12 de outubro | eventos_ccilf@ccilf.pt ou faustinof@ccilf.pt 
Cada empresa deve inscrever apenas uma equipa de 8 jogadores (máximo). 
Local: Urban Soccer | Grupo Desportivo de Direito – Parque Florestal de Monsanto 
 
1 – Equipa 
 
Nome da Empresa: __________________________________________________________________________ 
 
Nome da Equipa: ___________________________________________________________________________ 
 
2 – Capitão 
 
Nome do Capitão: __________________________________________________________________________ 
 
Telefone: ___________________________________E-mail: ________________________________________ 
 
Data de Nascimento: ________________________________________________________________________ 
 
3 – Jogadores da equipa 
 
Jogador 2 - Nome: __________________________________________________________________________ 
 

E-Mail: _____________________________________Telefone:_______________________________________ 
 
Jogador 3 - Nome: __________________________________________________________________________ 
 

E-Mail: _____________________________________Telefone:_______________________________________ 
 
Jogador 4 - Nome: __________________________________________________________________________ 
 

E-Mail: _____________________________________Telefone:_______________________________________ 
 
Jogador 5 - Nome: __________________________________________________________________________ 
 

E-Mail: _____________________________________Telefone:_______________________________________ 
 
Jogador 6 - Nome: __________________________________________________________________________ 
 

E-Mail: _____________________________________Telefone:_______________________________________ 
 
Jogador 7 - Nome: __________________________________________________________________________ 
 

E-Mail: _____________________________________Telefone:_______________________________________ 
 
Jogador 8 - Nome: __________________________________________________________________________ 
 

E-Mail: _____________________________________Telefone:_______________________________________ 
 
Ao assinar este formulário confirma que leu e aceitou as condições gerais da CCILF sobre o Regulamento Geral de Proteção de Dados, que poderá consultar no site: 

www.ccilf.pt No caso de fotografias, estas serão tiradas durante os nossos eventos, e poderão ser difundidas através dos nossos meios de comunicação. Agradecemos 

que nos comuniquem se colocam objeção a que vos fotografemos ou a que sejam difundidas.  

Evento – CCILF & Urban Soccer – 2ª edição 
 Todos os pedidos de cancelamento devem ser realizados por mail até ao dia 12 de outubro 
 ATENÇÃO: as chuteiras com pitões de alumínio não são permitidas 

 
Lisboa,_____/_____/ 2018    Carimbo / Assinatura:  _________________________ 


