Taxas em vigor para o ano de 2020
Tipo de Taxa

Valor

Filiação de agentes

10€1

Filiação de agentes 2º função

5€2

Taxa suplementar para renovação de agentes após 29 de Fevereiro

+2,5€

Filiação de associados coletivos (clubes e associações regionais)

75€2

Filiação de associados individuais

30€2

Filiação de árbitros

0€

Emissão de 2.º via de cartão

5€

Inscrição de embarcação em competição (formação)

isento

Inscrição de embarcação em competição

Isento

Inscrição manual do clube para a competição

10€

Inscrição de embarcação em competição até 48h após a data limite de inscrição

10€3

Inscrição de embarcação até 48h do dia da competição

60€

Falta de comparência de embarcação inscrita numa competição (até júnior)

5€4

Falta de comparência de embarcação inscrita numa competição (seniores e veteranos)

10€4

Cortes de atletas do caderno provisório em provas de slalom

5€

Falta de comparência de embarcação presente no caderno final em prova de slalom

20€

Apelos ou protestos contra decisões da comissão de competição

50€5

Organização de provas de interesse nacional

150€

Alteração de placas para competição pelo secretariado

2,5€

Empréstimo de placa para competição pelo secretariado

5€

Aluguer de cartões federativos para competição pelo secretariado

5€

Caução para empréstimo de placas

5€/placa

Caução para empréstimo de dorsais

50€/prova6

Valor mensal por utilização da Residência Universitária

100€7

Atividades Desporto para todos

Ver tabelas descontos8

Atividade com kayak ergómetros
(3 kayaks ergómetros, respetiva televisão e material de apoio)

2

150€

Embarcação a motor a 4 tempos

10€ embarcação dupla
7,5€ embarcação individual
100€/dia

Empréstimo Dorsais

2,5€/dorsal

Conjunto 10 Boias de sinalização 40-50 cm

120€

Boias extra

10€ unidade.

Deslocação técnicos e material (Calculado entre a sede e o local)

0,36€~/km.

Recursos Humanos

50€ /dia/ técnico

Atividades com sit-on-tops ou outras embarcações

1

A primeira inscrição de atletas de escalão cadete ou inferior está isento do pagamento de
taxa.
2 Em caso de utilização do processo manual, os valores aplicados serão o dobro dos
apresentados.
3 O valor desta taxa tem um limite de 150€ por clube.
4 Apenas campeonatos nacionais e taças de Portugal.
5 Este valor será devolvido caso o apelo ou protesto seja deferido favoravelmente.
6 Valor por clube. A caução só devolvida caso sejam devolvidos todos os dorsais no final da
competição.
7 A descontar os dias de presença em estágio da equipa nacional
8 Tabela de descontos:
- Clubes filiados e associações regionais: 100%
- Estabelecimentos de ensino: 100%
- COP/CPP/IPDJ. 100%
- Municípios: 50%

