Procedimentos para inscrição no portal da FADU
Passos a Seguir para 1ª vez que se inscrevem:
Entra no Portal da FADU/WWW.fadu.pt
Click em portal FADU
Registar

Preencher consoante o solicitado

Não se esqueçam de preencher tudo direito e quando solicitarem em que clube pertence tem que por IPG.

Este passo é para todos
Depois de registado entra novamente Portal da FADU e depois click em entrar.

Preenche com os teus dados: mail e palava passe.

Ao abrir o teu prefil vai aparecer um Regulamento Geral Proteção de Dados (RGPD) para preencher aconselho a que
ponhas em tudo que sim.

Depois de ter assinalado que sim carregue no continuar e vai aparecer a tua pagina.

Se não colocou tudo, editar prefil e coloca a Foto, e cartão de cidadão ( digitaliza e coloca no sitio que aparecer para colocar
documentos).

A não entrega do Exame Médico Desportivo ou outro documento solicitado que inviabilize a participação do atleta, fica sujeito
a não poder ir as competições;
O não cumprimento do supracitado será da responsabilidade do Estudante Atleta pelo que fica impossibilitado de participar
na prova.
O exame médico será da responsabilidade do aluno onde pode retirar o impresso na pagina do GFCD/www.ipg.pt/gfcd

Para quem tem exame médico feito pelos clubes, Imprimir e levar para o clube preencher e assinar.

Para quem não tem, imprimir o que diz exame médico e levar a um médico depois de tudo pronto
entregar antes das provas no GFCD.

Apoios fornecidos aos Estudantes Atletas do IPG:
O IPG suporta as despesas de:
Inscrição na FADU (individual e/ou da equipa);
Transporte - para provas fora do IPG;
Refeição principal
Alojamento – sempre que necessário;
Apoio de técnico do IPG
Acesso a treinos específicos de preparação;
O IPG também disponibiliza:
Equipamentos de jogo;

E todas as regalias presentes no regulamento Estudante – atleta desde que cumpridos os deveres.

Alguma dúvida Contactar – Maria João Silva/925745255

