A bolsa NCS de 2022
Bolsa para os jovens da ilha durante todo o ano
O pedido de bolsa deve ser apresentado até
segunda-feira, 24 de Janeiro antes das 4 da tarde.
A inscrição para os habitantes da ilha abre na terça-feira,
25 de janeiro ao meio-dia e fecha às 4 da tarde na
quinta-feira, 27 de janeiro.
A inscrição geral abre na terça-feira, 1º de fevereiro, ao meio-dia.
O programa de bolsas NCS visa fornecer passeios de barco
acessíveis para todos os jovens da ilha ao longo do ano.

O Programa de Bolsas 2022
1a Semana: Pague só $100!
2a Semana: Um desconto de 50%
3a Semana: Um desconto de 50%
4a Semana: Um desconto de 50%
A mensalidade completa para a maioria das aulas é
de $425 por semana.
Entregue seu pedido de bolsa de estudos e prepare-se para se registrar on-line
na terça-feira, 25 de janeiro, ao meio-dia. Este período de inscrição antecipada é
apenas para os habitantes da ilha. Observe que não há lista de espera; o pagamento
também não é necessário durante a inscrição antecipada. Você pode se inscrever para
aulas adicionais durante o período de inscrição geral, que abre ao meio-dia de
terça-feira, 1º de fevereiro. Este aplicativo é usado apenas para bolsas de estudo. Os
velejadores devem se inscrever para as aulas desejadas através do nosso site:
www.nantucketsailing.org
Dúvidas? Envie um email para:
registration@nantucketsailing.org ou você pode ligar para: (508) 228-6600
Novidade para 2022: o NCS não exige uma taxa de adesão de $75 para estudantes.
As bolsas são concedidas por ordem de chegada, enquanto durarem os fundos.

Pedido de bolsa de estudos 2022
Para os jovens da ilha durante todo o ano
Por favor, preencha e devolva ao escritório do NCS até segunda-feira, 24 de janeiro.
Este aplicativo é usado apenas para bolsas de estudo. Os marinheiros ainda devem se inscrever para as aulas
desejadas através do nosso site: www.nantucketsailing.org a partir do meio-dia de terça-feira, 25 de janeiro.

Nome completo do aluno: _______________________________________________ Idade:______
Nome dos pais/responsáveis: _______________________________________________________
Endereço de email: _______________________________________________________________
Número de telefone: ______________________________________________________________
Direção: __________________________________________________________________

Declaração do aluno:
O velejador/aluno deve preencher o seguinte (uma folha separada pode ser usada
se necessário). Observe que as declarações dos alunos podem ser incluídas em
futuros materiais de arrecadação de fundos.:
“Eu gostaria de participar do Passeio de Barco na Comunidade de Nantucket porque...”

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

Dúvidas sobre a submissão do pedido: registration@nantucketsailing.org
Telefone: 508-228-6600
Fax: 508-325-7757
4 Winter Street, Nantucket, MA 02554 (O porão da Escola do Coffin)
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