A preencher pelos Serviços da Junta
N.º _______
Recebido/Entregue em ___/___/______

Preferência de Turno:
1.º Turno: 4 a 15 de julho

2.º Turno: 18 a 29 de julho

Indiferente

Participante:
Nome: _______________________________________________________________________________________
Idade: _____ anos

Data de Nascimento: ______ de _______________ de ___________________

Morada: _____________________________________________________________________________________
Código Postal: _____ - ___

Telefone Casa: __________________ Telemóvel: _____________________

Doenças Congénitas (Asma/Epilepsia/etc.)/Alergias: __________________________________________
______________________________________________________________________________________________
Sabe Nadar? _____________________________
Está inscrito noutro Programa de Ocupação de Tempos Livres/Férias? Sim

Não

Se Sim, Qual? ____________ Particip. anteriores: 2015

2019

2016

2017

2018

Responsável (Enc. Educação, Tutor, ...):
Nome: ______________________________________________________________________________________
Morada: ____________________________________________________________________________________
Código Postal:_____-___ ______________________ Beneficiário RSI ?
Sim
Não
Telef. Casa: _____________ Telef. Emprego: _____________ Telemóvel: ____________
Local de permanência entre as 9.00h e as 13.00h: ___________________________________________
Declaração/Termo de Responsabilidade
Eu, __________________________________________________, Encarregado(a) de Educação de
_______________________________________, autorizo o meu educando a participar no programa
Férias Vivas sob minha responsabilidade.
Data: ____/____/2022

Assinatura
________________________________

NOTA: Convidam-se todos os pais e encarregados de educação para a reunião de apresentação
das Férias Vivas 2022 , que decorrerá numa única sessão no dia 29 de junho, pelas 18.30 horas
(para os selecionados do 1.º e do 2.º turnos), no Auditório dos Bombeiros Voluntários de Pinhal Novo.
Estarei presente

Não estarei presente

(Assinale com X a opção correcta)

mas far-me-ei representar por ____________________________________________________________)
v.s.favor

Os prazos de inscrição, comunicação/afixação da lista de selecionados e início e fim de
cada período do Programa Férias Vivas, são:
I. Inscrições: 9 a 23 de junho;
II. Afixação da lista de selecionados: 27 de junho

III. Inicio e fim de cada período:
a) 4 a 8 de julho e de 11 a 15 de julho - 1.º Turno
b) 18 a 22 de julho e de 25 a 29 de julho - 2.º Turno
IV. Reunião com pais e encarregados de educação (1.º e 2.º Turno)
Auditórios dos Bombeiros (18.30 horas) - 29 de junho

A Junta de Freguesia compromete-se e obriga-se, nos termos do disposto na alínea e) do nº 1 do artº 6º do
Regulamento Geral de Proteção de Dados, a que os dados pessoais fornecidos apenas poderão ser tratados e
usados na medida do que for necessário para o exercício das suas funções e autoridade públicas, não lhes
dando qualquer outra utilização .

AUTORIZAÇÃO PARA CAPTAÇÃO DE IMAGEM/VOZ
No âmbito do programa Férias Vivas 2022, a ter lugar em Pinhal Novo, concelho de Palmela, no período
de 4 a 15 de julho 

e de 18 a 29 de julho

.

Eu, __________________________________________________________ titular do documento de identificação
(1)

_______________________________ n.º ________________________, válido até _____ - _____ - _________,

declaro que:

 Autorizo



Não Autorizo

(Assinale com x a opção correta)

a recolha de fotografias e/ou imagens/som vídeo que poderão ser utilizadas e reproduzidas, parcialmente
ou na sua

totalidade, em suportes digitais da freguesia (tais como páginas do Facebook ou no site da

Freguesia, entre suportes digitais), assim como em suportes informativos e publicitários físicos (como por
exemplo

o

Boletim

da Freguesia,

anúncios na Comunicação Social tradicional ou outros suportes

impressos informativos) da Freguesia de Pinhal Novo.

Termo Informativo
O tratamento de dados pessoais para efeitos de contato ou para efeitos de comunicação dos serviços da
Freguesia de Pinhal Novo está em conformidade com as normas aplicáveis no âmbito da proteção de
dados pessoais e da segurança da informação, de acordo com os termos e condições gerais definidas na
Lei. Os titulares dos dados podem exercer os seus direitos de proteção de dados, nomeadamente os direitos
de informação, acesso, consulta, retificação, oposição ao tratamento ou apagamento de dados, dentro do
horário normal de funcionamento da autarquia, através de contacto com esta Freguesia (atendimento presencial) ou pelo correio eletrónico geral@jfpinhalnovo.pt.

Data e Assinatura

Pinhal Novo, _____ - _____ - _________

___________________________________________________

(Data)

(1)

(Assinatura conforme BI/CC/Passap.)

Bilhete de Identidade, Cartão de Cidadão ou Passaporte
JUNTA DE FREGUESIA DE PINHAL NOVO - AVENIDA DA LIBERDADE 44, 2955-114 PINHAL NOVO
TEL. 212 360 503 - geral@jfpinhalnovo.pt

