ESCOLA DE ESPORTES - MATRÍCULAS 2021 - 100% ONLINE

A partir das 8h do dia 1º de Dezembro daremos início ao período de matrículas para 2021.
TAXA DE MATRÍCULA R$ 100,00 (CEM REAIS) POR SÓCIO
INÍCIO DAS AULAS EM 26 DE JANEIRO DE 2021
De 1º/12 a 07/12/20 (3ª a 6ª feira) – Prioridade para alunos atuais
De 8/12/20 – Alunos Novos
O que você deve fazer a partir de agora para matrículas on-line:
Acessar o site
portal multiclubes da hebraica
fazer seu cadastro no PORTAL
do associado, onde você deverá
atualizar seus dados cadastrais.

1. Seu filho deve estar cadastrado na secretaria do clube.
Não serão aceitas matrículas no nome dos pais ou avós;
2. Portadores de títulos especiais deverão estar com a sua situação
regularizada;
3. Não será autorizada a matrícula de inadimplentes;
4. Acesse o portal do associado;
5. Clique em cadastro (Caso ainda não tenha feito);
6. Número do título – será solicitado o CPF do titular e senha;
7. Atualize seus dados e de seus dependentes;
8. Selecione: alterar ficha médica dos alunos. É obrigatório o
preenchimento de todos os campos para acessar a matrícula, é
obrigatório o preenchimento do Par Q (caso não seja preenchido
não poderá frequentar as aulas, conforme a Lei 16.724);
9. Confirmar no final da página.

AS MATRÍCULAS SERÃO 100% ONLINE – DIA 1º/12/2020
• Acessar o portal do associado – se o cadastro estiver concluído ir para o ícone: MODALIDADES.
• Irão aparecer as modalidades que seu filho está inscrito hoje. Clique no botão matricular e serão exibidas
as turmas disponíveis para a faixa etária do(a) seu(sua) filho(a).
1 – Selecione as modalidades desejadas.
2 – Ao final da página clique em prosseguir.
• Leia e aceite o regulamento. Após a leitura selecione “Li e aceito os termos” e clique em confirmar.
• Se você tiver em alguma lista de espera (2021) é só selecionar e você terá sua posição de espera.
• Você receberá um e-mail com a confirmação de matrícula (e-mail cadastrado no portal).
(Os VALORES mostrados na tela estão sem descontos)
O Pagamento da matrícula será enviado no boleto da Hebraica com vencimento em 05/01/2021 e o pagamento da 1ª parcela será enviado no boleto da Hebraica com vencimento em 05/02/2021. Neste boleto já
aparecerá os valores com os descontos.
• Plantão de dúvidas preferencialmente pelos telefones 3818-8911/8912 ou presencial (haverá somente 01
atendente disponível no Departamento Esportivo).
• O responsável poderá matricular somente membros do mesmo título.
Lembramos que: não existem garantias de vagas, e a lista de espera do ano de 2020
é cancelada automaticamente;
O uso da camiseta da Escola de Esportes é OBRIGATÓRIO.
DEPARTAMENTO GERAL DE ESPORTES

INFORMAÇÕES: 3818-8911 / 8912

