
 

 

 

FICHA DE PARTICIPANTE 
Academia Jovem Verão2019 

 

 

  Inscrição: Reinscrição:         Número de SÓCIO:                                              

 

 

Nome:  

                                                                                    Data de Nascimento:                  /               /                            Idade:           

CC/BI:                                                      Válido até:               /               /                                NIF:                                          

Nº Benificiário SNS:                                                            Morada:                                                                                                     

                                                                                 Código Postal:                            -                     -                   

Telef:                                                               E-mail:   ___________________________________________ @ _________________________________  

 

 

Nome:  

Parentesco:    Telefone:  

Morada:  

Código Postal:                          -                  -  

  E-mail: ____________________________________ @ __________________________ 

 

 

                               Semana:        1 a 5 Julho19                                              Quinzena:       1 a 12 Julho19                            

                             8 a 12 Julho19   

 

 

                                                                                                                           Taxa Semana:                                Taxa Quinzenal 

Participante associado Gimnoanima                                                                         99 €                                               188 € 

Participante não associado                                                                                      113 €                                               214 € 

Participante associado Gimnoanima c/ irmão inscrito no campo                      96 €                                               182 € 

Participante não associado c/ irmão inscrito no campo                                    107€                                               203 € 

 

Os pagamentos devem ser realizados  em numerário ou transferência bancária para APSC GIMNOANIMA - Associação 

Desportiva de Sintra,  NIB -0033 0000 4541 4925 6710 5 (enviar comprovativo para E-mail: secretariado@gimnoanima.com ) 

 

 

Eu,_____________________________________________________, portador/a do Cartão de Cidadão/Bilhete de Identidade nº ________________ , 

emitido/válido em/até ___ /___ /_____ e Número de Identificação Fiscal _________________ , Encarregado de Educação e Legal 

Representante do/a menor acima identicado como PARTICIPANTE,  declaro que o/a autorizo a participar nos CAMPOS DE FÉRIAS 

- ACADEMIA JOVEM 2019, tendo tomado conhecimento do regulamento interno, assumindo todas as responsabilidades daí 

decorrentes.  

Declaro ainda que o meu educando reúne todas as condições necessárias para poder participar nas Férias Academia Jovem 2019 

e não tem perturbações do foro psíquico e doenças infectocontagiosas. 

 

Mais declaro que, caso no futuro as condições actuais sejam alteradas, assumo a responsabilidade de informar os serviços da 

Gimnoanima. 
 

Por ser verdade, e por me ter sido pedido, passo este termo de responsabilidade que dato e assino. 

                         _____________________________________________________________________              Data l__l__l l__l__l l__l__l__l__l 

                                     Assinatura do Representante Legal                                                                Dia      Mês          Ano 

 
Na defesa da sua Saúde, a Gimnoanima aconselha vivamente que antes de iniciar qualquer atividade desportiva consulte o seu médico. 

IDENTIFICAÇÃO DO PARTICIPANTE (Preencher em letra maiúscula): 

ENCARREGADO DE EDUCAÇÃO/ REPRESENTANTE LEGAL 

 

   TURNO EM QUE SE INSCREVE (Assinalar com Cruz) 

 

   TERMO DE RESPONSABILIDADE 

 

   TAXA DE PARTICIPAÇÃO 

 

mailto:secretariado@gimnoanima.com


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

               

                                            

 

 

Eu,__________________________________________________________ , 

portador/a do C.C./B.I. nº ________________ , emitido/válido 

em/até ___ /___ /_____ e NIF________________ , declaro que: 

 

Na qualidade de Encarregado de Educação e legal 

representante do participante ____________________________ 

_______________________ (menor de idade), portador/a do 

C.C./B.I. n.º ______________, emitido/válido em/até ___ /___ 

/_____ ,  

 
Cedo à  APSC GIMNOANIMA – Associação Desportiva de 
Sintra, os direitos sobre a sua imagem, sem prejuízo do 
meu direito à honra, a realização de fotografias e vídeos 
realizados no decorrer das atividades, para efeitos de ações 
promocionais e/ou de divulgação dos serviços e eventos da 
entidade organizadora, incluindo através do seu site oficial 
e páginas on-line, assim como em álbuns de fotografias 
das respetivas quinzenas, podendo estes ser visualizados 
pelos participantes e seus encarregados de educação. Esta 
cedência de imagem será por tempo ilimitado e a título 
gratuito, não auferindo por esta utilização qualquer 
pagamento dos direitos de autor, nem quaisquer outros 
ónus ou encargos. 

 

 

 

 
Aceito a Politica de Privacidade, autorizando a 
Apsc Gimnoanima Associação Desportiva de 
Sintra a proceder ao tratamento dos seus dados 
pessoais/dos dados pessoais do seu educando.  

 
Declara, ainda: 
 
- Estar ciente e plenamente informado/a de que o 
tratamento dos seus dados pessoais e/ou dos dados 
pessoais do seu educando inclui todas as operações 
efetuadas sobre os dados por si transmitidos, por meios 
automatizados ou não, necessários à frequência na 
estrutura Gimnoanima, de acordo com a legislação em 
vigor; 
 
- Aceitar e consentir que os seus dados pessoais e/ou os 
dados pessoais do seu educando sejam transmitidos a 
outras entidades, públicas ou privadas na condição de 
subcontratantes, exclusivamente para fins legais e no 
exercício das atribuições e competências da Gimnoanima; 
 
- Tomar conhecimento que os seus dados e os dados 
pessoais do seu educando serão guardados pelo período 
de tempo fixado por lei, regulamento ou o estritamente 
necessário às finalidades para que foram recolhidas; 
 
- Tomar conhecimento que, nos termos da legislação 
aplicável, é garantido, a todo o tempo, o exercício dos 
direitos de acesso, retificação, atualização e eliminação dos 
seus dados pessoais e dos dados pessoais do seu 
educando, podendo ainda opor-se ao tratamento dos 
mesmos mediante pedido por escrito à direção da 
Gimnoanima, bem como do direito de apresentar queixa 
junto da comissão Nacional de Proteção de Dados através 
do website www.cnpd.pt ; 
 
- Prestar o presente consentimento de forma livre e 
voluntária; 
 
- Estar ciente que o tratamento de dados é necessário aos 
exercícios das funções de interesse da Gimnoanima, sendo 
realizado em conformidade com as respetivas obrigações 
jurídicas previstas pela lei. 

 

 

 

 

   CONSENTIMENTO PRÉVIO DO TITULAR DOS DADOS 

PESSOAIS 

 

Eu, abaixo assinado, tendo lido as condições e informações gerais desta ficha de inscrição, declaro aceitá-las de forma 
livre e voluntária,   

 

________________________________________________________                                 Data l__l__l l__l__l l__l__l__l__l 

                         Assinatura do Utente / Encarregado de Educação                                                                           Dia          Mês                Ano         
               

INFORMAÇÃO MÉDICA DO PARTICIPANTE 

1) O participante sabe, seguramente, nadar?  

                      Sim                 Não 

 
2) O participante tem dificuldades de visão (usa 

permanentemente óculos)?  

                      Sim                 Não 

3) O participante tem dificuldades auditivas?  

                      Sim                 Não 

 
4) O participante tem vertigens (que o impeçam de 

participar em alguma atividade)?  

                      Sim                 Não 

5) O participante tem Asma/Renite alérgica e faz-se 
acompanhar da respetiva medicação?  

                      Sim                 Não 

 
6) O participante apresenta alguma restrição 

alimentar?  

                      Sim                 Não 

        Se Sim, Indique quais as restrições alimentares: 

   ______________________________________________________ 

   ______________________________________________________ 

 
7) O participante toma regularmente medicação? 

                      Sim                 Não 

        Se Sim, descreva a causa e posologia da mesma: 

   ______________________________________________________ 

   ______________________________________________________ 

 
Existem características relevantes de comportamento do 
Participante que queira destacar? 

                      Sim                 Não 

Se Sim, descreva quais: 

   ______________________________________________________ 

   ______________________________________________________ 

 

CEDÊNCIA DE DIREITOS DE IMAGEM 

   PESSOAS AUTORIZADAS A LEVAR O PARTICIPANTE 

 
O participante chegará e partirá diariamente em transporte 
do Encarregado de Educação? 

                      Sim                 Não 

Se Não, Indicar Nome(s)/ Grau Parentesco da(s) pessoa(s) 
autorizadas para o efeito: 

 _______________________________________________________ 

 ______________________________________________ 

http://www.cnpd.pt/



