
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FICHA DE INSCRIÇÃO Anexar fotocópia do C.C./B.I. ou Cédula Pessoal e NIF da criança      Inscrição Nº   __________  
 

___________________________________________________ _____/___/___  _____ _________________ 

Nome da Criança (Completo)          Data de Nascimento  Idade  Bilhete de Identidade/ CC 
            (preenchimento obrigatório)     (preenchimento obrigatório)  

________________________ ______________________________________  _____ - ____  ______________ 

Nome do Encarregado de Educação  Morada          Código Postal 
  

______________   __________/__________  ______________________________________ 

Nº de Contribuinte     Número de Telefone/Telemóvel   Correio Electrónico/E-mail  
      (preenchimento obrigatório)     (Preenchimento facultativo — Ao preencher aceito que utilizem o meu correio electrónico para a promoção e divulgação de  

            actividades desportivas, incluindo os Campos de Férias, organizadas pelo Clube Académico da Araucária)  

  
Indique o nome de outras crianças que pretende que fiquem juntos na formação dos grupos: 

 

________________________________________ __________ 

Nome      Nº Inscrição 

________________________________________ __________ 

Nome      Nº Inscrição 

AUTORIZAÇÃO 

eclaro que autorizo o meu educando a participar nas  Férias Desportivas organizadas pela Junta de Freguesia de Arroios, em parceria com o Clube Académico da Araucária, responsabilizo-me por todos os atos D

por ele cometidos e que não estejam de acordo com o regulamento. 

Declaração de Responsabilidade de Saúde - Declaração de Responsabilidade de Saúde para a Prática Desportiva Não Federada 

Eu _________________________________________, portador do Cartão de Cidadão e/ou Bilhete de Identidade nº _______________, válido até ________________, 

declaro para os devidos efeitos que o meu educando está apto à prática de atividades desportivas das + Férias Desportivas e não tem qualquer contraindicação que seja 

impeditiva desta prática. 

Sem prejuízo do seu direito à honra e à intimidade, autorizo o meu Educando a ser fotografado e/ou filmado gratuitamente nas atividades desenvolvidas pela entidade 

organizadora, podendo as imagens recolhidas serem eventualmente utilizadas em jogos realizados durante a atividade, em ações promocionais e/ou de divulgação dos 

serviços e eventos das entidades organizadoras, incluindo através do seu site oficial e páginas online, assim como em álbuns de fotografias dos respetivos períodos. 

Em caso de emergência, autorizo a prestação de primeiros socorros ao meu educando. Por ser verdade e me ter sido solicitado, dato e assino a presente declaração. 

Vila Real, ______ de _________________ de _______          Assinatura do Encarregado de Educação 

________________________________________ 

Nota: esta declaração só é aceite e tem a validade durante o período de realização das Férias Desportivas organizadas pela Junta de Freguesia de Arroios. 


