Ficha de inscrição- Participante
Praia Campo Marvila – Atividade de Verão
Ficha de inscrição

Inscrição Nº _____/2019
Identificação do participante (preencher com letra maiúscula)
Nome:|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__||__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__
|__|__|__||__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
Morada: |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
Localidade: |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|_
Código postal: |__|__|__|__|-|__|__|__|__________________________________________________________
Telefone/telemóvel: |__|__|__|__|__|__|__|__|__| E-mail: ___________________________________________
B.I./ Cartão do Cidadão: |__|__|__|__|__|__|__|__|__| Validade: |__|__|-|__|__|-|__|__|__|__|
Data de Nascimento: |__|__|-|__|__|-|__|__|__|__| Idade: |__|__| Sexo: M

F

Contribuinte nº: |__|__|__|__|__|__|__|__|__|
Identificação do encarregado de educação (preencher com letra maiúscula)
Nome:|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__||__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
|__|__|__||__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__
Morada: |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__
Localidade: |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
Código postal: |__|__|__|__|-|__|__|__|___________________________________________________________
Telefone/telemóvel: |__|__|__|__|__|__|__|__|__| E-mail:____________________________________________
B.I./ Cartão do Cidadão: |__|__|__|__|__|__|__|__|__| Validade: |__|__|-|__|__|-|__|__|__|__|
Data de Nascimento: |__|__|-|__|__|-|__|__|__|__| Idade: |__|__|
Contribuinte nº: |__|__|__|__|__|__|__|__|__| Nº Eleitor: |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
Saúde (preencher com letra maiúscula)
Tem algum problema de saúde relevante :|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|_
|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__
Tem algum problema de saúde (Asma, Alergias, Etc.,): Sim|__| Não|__|
Em caso afirmativo, especifique: |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__
Tem alguma restrição alimentar: Sim|__| Não|__|
Em caso afirmativo, especifique: : |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__
Contato de emergência: |__|__|__|__|__|__|__|__|__| Grau de Parentesco:|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

Inscrições – Turnos Disponíveis (poderá escolher a integração em mais do que uma modalidade, sendo que a inscrição
não poderá exceder as 2 semanas).

Modalidade

Turno A

Turno B

Turno C

01/07 - 12/07

15/07 - 26/07

29/07 - 09/08

Praia Campo

Declaração (preencher com letra maiúscula)
Como responsável legal do participante declaro que:
1. Autorizo a cedência dos dados constantes na referida ficha para o fim da inscrição nos Campos de
Férias (Praia Campo) da Junta de Freguesia de Marvila (JFM) , assim como, tomei conhecimento do
regulamento interno.
2. Autorizo a recolha de fotografias, assim como, a sua publicação na página da JFM, Facebook e
respetivo jornal. Sim__ Não __
3. Declaro que o participante supra indicado não apresenta quaisquer contra indicações para a prática
de atividade física.
4. Nota: Apenas poderão ser aceites inscrições após respetiva verificação do recenseamento, não
constado este em Marvila o mesmo não
poderá ser Legal
aceite.
Apenas serão
aceites
inscrições
de Crianças
Responsável
(preencher
com letra
maiúscula
)
de Freguesia
Nome Completo: |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|_
|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|_

Data: _______________________________________
Assinatura (conforme documento de identificação): _____________________________________________________
Documentos a entregar com a inscrição
 Cópia do Bilhete de Identidade ou Cartão de Cidadão ou Autorização de Residência da criança e do Encarregado de
Educação
 Cópia do cartão de contribuinte da criança e do Encarregado de Educação ou da Entidade que inscreve a criança
 Cópia do cartão de utente do Centro de Saúde
 Cópia do boletim de vacinas atualizado
 Documento da Segurança Social indicativo do escalão de rendimentos de referência
 Fotocópia de documento comprovativo do representante legal do participante (quando aplicável)
Conferi a documentação. Data|____________________ O Funcionário|_____________________ Rubrica _______________
Nota: a presente inscrição apenas será válida após o respetivo pagamento. Os encarregados de educação, terão 2 dias após a
inscrição para procederem ao respetivo pagamento, sob pena de exclusão findo o respetivo prazo.
A preencher pelos serviços da Tesouraria
N.º da Guia de Receita| ____________________________ Data| __________________________________
O Funcionário|_______________________________________

