
 

 

Campo de Férias de Verão 2022- Não Residuais 

Ficha de Inscrição 
 

Módulo: B (de 18 a 29 de julho 2022)                                             

Nome: _________________________________________________       Idade: _______   

Data de nascimento: ___/___/____  B.I. / CC ______________    Contribuinte: __________________ 

Morada _________________________________________       Código postal ______ - _____  

Localidade __________________    Indicações Medicaminosas: _______________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

Restrições Alimentares: _______________________________________________________________ 

Alergias ou Doenças: _________________________________________________________________ 

Outras informações: _________________________________________________________________ 
 

Dados do encarregado de Educação 

Nome: ______________________________________________    B.I. / CC ______________________  

Contribuinte: _________________     Morada: _____________________________________________ 

Código Postal _____ - ____ Localidade ____________________  Contacto: ______________________ 
 

Refeições 

Pretendo que o meu educando almoce na sala de refeição da EB1 da Carregueira no valor de 3,50€ 

por dia. 

Sim            Não 

 

Transportes 

Informa-se que os transportes só serão efetuados a partir de uma distância de 3 km.  

Pretendo transporte:       Sim               Não  

 

Pessoa(s) Autorizada(s) para a levarem o participante no final do dia: _________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 
 

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 Não Residuais na prática de atividades culturais e desportivas, enquadradas por pessoas 

Habilitadas. Declara ainda que tomou conhecimento do Regulamento Interno e do Cronograma de atividades.                                             

____ de ___________ de 2022 

Encarregado de Educação/Responsável Legal 

_____________________________ 

 
Assinatura 

Se a Resposta for não a criança deverá ir almoçar a casa ou levar a sua própria merenda o horário do 

almoço é das 12h30 ás 14h00 

 

 

 

Recebi   a:  ____/___/2022 
Assinatura 

____________________ 
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 Campo de Férias de Verão 2022- Não Residuais 

 

Termo de Responsabilidade/ Declaração 

 

Eu, _______________________________________________________________, portador do Bilhete de 

Identidade/ Cartão de Cidadão nº ______________, válido até ___/___/___ pelo arquivo de Identificação de 

____________, na qualidade de seu responsável legal, declaro e autorizo(a) participante: ________________ 

__________________________________________________, com o Cartão de Cidadão nº _______________, 

a viajar e a participar em todas as atividades do Programa “Campos de Férias Não Residuais”, organizado 

Freguesia da Carregueira, responsabilizando-me por todos os atos por ele(a) cometidos. 

Declaro que, as informações transmitidas correspondem à verdade e assumo as consequências inerentes às 

mesmas, não omitindo quaisquer dados relevantes para o efeito a que estas se destinam. 

Declaro ainda a veracidade das informações prestadas pelo preenchimento da ficha de inscrição do Programa 

“Campo de Férias Não Residuais”, da qual esta declaração faz parte. 

Por ser verdade, assino a presente declaração. 

Carregueira, ____ de _________________ de 2022 

____________________________________ 

(Assinatura do Encarregado de Educação/ Responsável legal) 

 

Direitos de Imagem 

 

Declaro, para todos os efeitos legais, ceder, gratuita e incondicionalmente e de forma perpétua, à Junta de 

Freguesia da Carregueira, Pessoa Coletiva nº 506 892 816, com sede em Rua Direita, nº 80, em Carregueira, os 

direitos de utilização de imagem do meu educando capturas ao longo do Programa Campo de Férias 

autorizando a sua reprodução, publicação, utilização ou reutilização nos meios, nacionais ou internacionais, 

que a Junta de Freguesia utilizar, diretamente ou através de terceiros, para publicitar, divulgar ou promover 

os respetivos serviços, nomeadamente, no seu canal no youtube, redes socias, no seu sítio da Internet, 

eventos públicos, ou em qualquer outro media ou meio de comunicação. 

Carregueira, ____ de _________________ de 2022 

____________________________________ 

(Assinatura do Encarregado de Educação/ Responsável legal) 
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Recebi   a:  ____/___/2022 
Assinatura 

____________________ 


