
   
  
 

Sabia que...? 
O NCS oferece aos residentes o ano todo 
acesso ao registro antecipado. Esteja 
preparado para 
inscreva-se online 
(www.nantucketsailing.org) ao meio-dia 
de segunda-feira, 25 de janeiro.  

 

Pedido de bolsa 

As inscrições para o verão 2021 
para os residentes da ilha 
abrem na segunda-feira, 25 de 
janeiro, ao meio-dia.  
Nosso programa de bolsas tem 
como objetivo fornecer aos jovens 
de Nantucket uma oportunidade 
acessível de participar da 
navegação.  

1a Semana: Pague $100!*  
2a Semana: Um desconto de 50%*  
3a Semana: Um desconto de 50%*  
4a Semana: Um desconto de 50%*  

* do preço da sessão 

Os pedidos para bolsas de estudo devem ser 
enviados ao escritório do NCS até sexta-feira, 22 
de janeiro, às 17h00. 
As bolsas são concedidas por ordem de chegada e 
só se aplicam a sessões de uma semana inteira. 
Os fundos não podem ser aplicados ao custo de 
associação; eles também não podem ser usados 
como uma doação. 

 

  

http://www.nantucketsailing.org/


Pedido de bolsa 2021  
                 Para jovens residentes em Nantucket  
Preencha e envie para escritório NCS até sexta-feira, 22 de janeiro   

Esta aplicação é usada apenas para bolsas de estudo. Os velejadores devem se inscrever para as classes 
desejadas através do nosso site: www.nantucketsailing.org  

   Nome completo do aluno: ______________________________________________ Idade:________ 

Nome do pai/responsável: ________________________________________________________ 

Endereço de email: ______________________________________________________________ 

Número de telefone: _____________________________________________________________  

Direção: _________________________________________________________________ 

Declaração do aluno:  
O marinheiro / aluno deve preencher o seguinte (uma folha separada pode 
ser usada se necessário): 

“Eu gostaria de participar do Nantucket Community Sailing porque ...” 

 
O preenchimento deste formulário não garante 
auxílio financeiro na forma de bolsa de estudos. 
 
As bolsas são concedidas por ordem de chegada, 
enquanto durarem os fundos. Gostaríamos de 
agradecer a todos os nossos doadores por seu 
generoso apoio neste programa de bolsas. 

Observe que as declarações dos alunos podem ser 
incluídas em futuros materiais de arrecadação de 
fundos. As inscrições podem ser enviadas ao 
escritório do NCS por e-mail, fax ou correio 
normal. O valor da bolsa concedida é confidencial.   

NCS Office  
4 Winter Street, Nantucket, MA 02554  
Office: 508.228.6600  
Fax: 508.325.7757  
Correo electrónico: registration@nantucketsailing.org  

     *Uso oficial *                 Stamp Here                     Date 

 

 

 

 

http://www.nantucketsailing.org/

