Campo de Férias Parreira e Chouto
Ficha de Inscrição para Campo de Férias de Verão 2020
Nome da criança: ______________________________________________________________________
Idade: _______ Contribuinte: ______________ Localidade __________________
Data de nascimento: ___/___/____ Morada _________________________________________________
Código postal ______ - _____ Cuidados Especiais/ Alergias: ____________________________________
Contacto em caso de urgência: ______________
Dados do encarregado de Educação
Nome: _______________________________________________________________________________
Contribuinte: _________________ Morada_________________________________________________
Código Postal _____ - ____ Localidade __________________ Contacto: ____________

Valor rendimento mensal pai: (1) _______ Valor rendimento mensal mãe: (2)_______
Total do rendimento dos pais: (1+2)________ / (dividir pelo agregado familiar) ___ Total: _______ Escalão: ___
1º Escalão 12,50€ se = ou > 3x SMN
2º Escalão 6,00€ se > 1,5 SMN < ou = 3 x SMN
3º Escalão 1,00€ se > 1 SMN e < ou = 1,5 SMN
4º Escalão ISENTO se < ou = 1 x SMN

Declaro e responsabilizo-me de que todos os dados que acima forneci são verdadeiros. ⃝
Módulo1 13/07 a 24/07 ⃝ Módulo2 27/07 a 07/08 ⃝ Módulo3 10/08 a 21/08 ⃝ Módulo4 24/08 a 04/09 ⃝

Aceitação do Programa de Atividade
O representante legal do participante, mediante assinatura deste formulário, aceita incondicionalmente as condições do
programa onde o participante se encontra inscrito. E que se caracteriza genericamente por Campo de Férias na prática de
atividades culturais e desportivas.
Autorizo o transporte da criança inscrita entre a Parreira e Chouto ou outros a informar. ⃝

Assinatura
_______________________________________
Data ____/_____/____

Consentimentos de Recolha e Proteção de Dados:
Aceito que recolham os meus dados e do meu educando. ⃝
Aceito que recolham o meu contacto telefónico, para eventuais contactos sobre o meu educando ou a sua inscrição neste programa. ⃝
Aceito que os dados acima recolhidos, sejam arquivados na junta de freguesia, a fim organização administrativa por parte da mesma, durante o 3 anos. ⃝
Aceito e autorizo que os dados sejam enviados para as seguradoras que cobrem o programa. ⃝
Aceito e autorizo que os dados sejam enviados para a camara municipal da chamusca, para organização de eventuais cooperações nas atividades. ⃝
Aceito e autorizo que tirem e partilhem imagens do meu educando no decorrer das atividades. ⃝

Pagamento de taxas a _____/______/_____ valor __________. A inscrição só é válida após pagamentos regularizados.
Pagamento de seguro a _____/______/_____ valor ________. A inscrição só é válida após pagamentos regularizados.
AS ATIVIDADES IRÃO DECORRER NO EXTERIOR SEMPRE QUE POSSÍVEL. OS CAMPOS DE FÉRIAS PODERÃO TER DE SER
EXECUTADOS POR GRUPOS COM HORÁRIOS REPARTIDOS, MEDIANTE O Nº DE INSCRIÇÕES. DEVEM CONSULTAR O PLANO
DE CONTINGÊNCIA DO ATL.

