UNIÃO DAS FREGUESIAS

Recibo nº ___________

DE

Registo nº __________

RAMADA E CANEÇAS

FICHA DE INSCRIÇÃO
PROGRAMA PRAIA/CAMPO 2022 – 18 a 29 de Julho (das 8h às 16h30)
Nome da Criança
Morada
Código Postal
Cartão Cidadão

Contribuinte

Data Nascimento

Idade

Nº Utente Saúde

Nome

Pai / Mãe /Tutor
Legal

e-mail

Nº Eleitor

Telemóvel 1

Grau de parentesco

Telemóvel 2

Grau de parentesco

Tamanho das T-Shirt
5-6 anos 

7-8 anos 



9-11anos

12-14 anos 

S adulto



M adulto



L adulto



Valor da Inscrição
Refeição 50€:

150€

Sim



Não



Termo de Responsabilidade
Autorizo o meu educando a ir sozinho para casa



Não autorizo o meu educando a ir sozinho para casa



Sair acompanhado(a) por:
1.

Nº CC

2.

Nº CC
Ramada 

Local de Partida

Caneças 

Casal Novo

 *

Observações
Doenças

Declaro que, ao assinar a ficha de inscrição, assumo que as informações por mim prestadas são
verdadeiras. Mais declaro que aceito as condições de pagamento apresentado e o normativo de
funcionamento vigente, disponível no site: www.uf-ramadaecanecas.pt, do qual tomei conhecimento e
aceito, assim como as informações transmitidas.
Data: ____/____/______
________________________________________
(O Encarregado de Educação)

Ao abrigo do novo Regulamento Geral de Proteção de Dados, informamos que os dados pessoais
disponibilizados à Junta da União das Freguesias de Ramada e Caneças serão utilizados apenas para o
Programa Praia/Campo 2019, findo o qual serão arquivados nos termos e para os efeitos da Portaria nº
1253/2009 de 14 de outubro. Nos termos do Regulamento Geral de Proteção de Dado, tem o direito de
acesso e retificação dos mesmos.
As refeições deverão ser pagas até ao dia 01 de julho de 2022.

UNIÃO DAS FREGUESIAS

Recibo nº ___________

DE

Registo nº __________

RAMADA E CANEÇAS

FICHA DE INSCRIÇÃO (Autorizações de imagem)
Captação de imagens dos menores enquanto participantes da iniciativa Idas à Praia – Campo 2022 e no
contexto das atividades nela compreendidas bem como a sua utilização em exposições de atividades , no
Boletim da Junta de Freguesia e na página Web e redes sociais da Autarquia.
Autorizo



Não autorizo



Captação de imagens dos menores enquanto participantes da iniciativa Idas à Praia – Campo 2022 para
fotografia de grupo.
Autorizo



Não autorizo



Tem interesse em fotografias de recordação sendo composto por 1 fotografia de grupo, 1 fotografia individual
e portefólio com reportagem fotográfica digital das atividades?
Sim



Não



Data: ____/____/______
________________________________________
(O Encarregado de Educação)

BOLETIM DE VACINAS APENAS VERIFICAR VACINA DO TETANO

*A partida deste local está condicionada ao número de inscritos

