
A Direção do SBN - Sindicato dos Trabalhadores do Setor Financeiro de 
Portugal, através do Pelouro do Desporto (desporto@sbn.pt), vai levar a efeito 
o TORNEIO INTERBANCÁRIO DE KING.
Poderão participar todos os Associados do SBN e  seus familiares diretos, desde 
que inscritos no SAMS.
As jornadas disputar-se-ão ao sábado no Salão de Jogos do SBN, sito à Rua 
Cândido dos Reis, nº 74 -3º, no Porto.

Jornadas:
1ª Jornada - 11/03/2023 - sábado
2ª Jornada - 25/03/2023 - sábado
3ª Jornada - 15/04/2023 - sábado
4ª Jornada - 29/04/2023 - sábado
5ª Jornada - 13/05/2023 - sábado
6ª Jornada - 27/05/2023 - sábado

Os jogadores deverão cumprir rigorosamente os horários estabelecidos, não havendo alteração de datas.
A hora limite para marcação de faltas será às 15h.
Em cada jornada a concentração dos jogadores far-se-á pelas 14h30min. O sorteio e distribuição das 
mesas é às 14h45min e o início da primeira partida está prevista para as 15h.
Sempre que solicitado será distribuído aos inscritos o respetivo regulamento da prova.
O custo da inscrição é de 10€ por participante e deverá ser efetuada até ao próximo dia 1 de março 
de 2023, utilizando o destacável junto, o qual deverá ser entregue ou remetido para: SBN Sindicato dos 
Trabalhadores do Setor Financeiro de Portugal, Loja de Atendimento do SBN, Rua de Cândido dos Reis, 
130-2º, 4050-151 Porto. Telefone: 223 398 843 ou e-mail: sag@sbn.pt.

TORNEIO INTERBANCÁRIO DE KING 2023

Saudações Sindicais
A DIREÇÃO

❚ 23 JANEIRO ❚

▲ DIREÇÃO 4 ▲

CIRCULAR 4 ❚ 2023

Sindicato dos Trabalhadores
do Setor Financeiro de Portugal

• Só haverá Final Regional se houver Torneios em outras delegações e será disputada com 8 jogadores a definir.
• Caso não haja Torneios em outras Delegações, os quatro primeiros classificados do torneio do porto serão os 

nossos representantes na Final Nacional a disputar pelos três Sindicatos (SBN, SBC e MAIS).
• Na Final Nacional a disputar entre os três Sindicatos (SBN, SBC e MAIS) só poderão estar presentes Sócios do SBN.
• Das 6 jornadas serão contabilizadas as 5 melhores;
•  Independentemente das condições sanitárias e das diretivas da D.G.S. à data do evento, aconselhamos a todos 

os inscritos o respeito e cumprimento das mesmas em vigor nessas datas.

IMPORTANTE:

Assinatura Data

* O preço por participante inclui Seguro de Acidentes Pessoais da Companhia de Seguros Caravela. Em caso de acidente, para acionamento do Seguro, indicar o nº da apólice 23/117560 junto de todas as entidades de socorro e médicas. 
Condições do seguro: aos menores de 14 anos não se aplica cobertura por morte; aos maiores de 70 anos não se aplica cobertura por invalidez permanente; idade máxima permitida para realização de seguro de acidentes pessoais: 80 anos. 

Nome Associado(a)

Inscrição Nº

Telemóvel E-mail

Associado Nº

Ativo [__] Reformado [__]

Inscreve:

Nome completo

Data Nascimento N.º Contribuinte

Familiar [__] Acompanhante [__]

Nome completo

Data Nascimento N.º Contribuinte

Familiar [__] Acompanhante [__]

TORNEIO INTERBANCÁRIO DE KING 2023

WWW.SBN.PT

INSTRUÇÃO DE PAGAMENTO
Não são aceites inscrições sem o respetivo COMPROVATIVO DE PAGAMENTO que poderá ser efetuado por débito direto (mediante autorização do Associado), 
presencialmente nos nossos serviços, ou ainda através de transferência bancária para a nossa conta de NIB 0033 0000 0388 0164 34039, e ainda o envio de 
confirmação de pagamento para o e-mail sag@sbn.pt.

SEGURO DE ACIDENTES PESSOAIS
* O preço por participante inclui Seguro de Acidentes Pessoais da Companhia de Seguros Caravela. Em caso de acidente, para acionamento do Seguro, indicar 
o nº da apólice 23/117560 junto de todas as entidades de socorro e médicas.
Condições do seguro: aos menores de 14 anos não se aplica cobertura por morte; aos maiores de 70 anos não se aplica cobertura por invalidez permanente; 
idade máxima permitida para realização de seguro de acidentes pessoais: 80 anos.

O Torneio só se realizará com um mínimo de 12 inscritos.


