EGOlias – Atelier de Saúde
FICHA DE INSCRIÇÃO – Páscoa 2017
Inscrição n.º______________
A preencher pela entidade organizadora.

Associação Essência Mais
Identificação do Participante

Sócio



Não sócio



Nome: _________________________________________ Contato: _______________
Morada: _______________________________________________________________
Localidade: ___________________________ Código postal: ____________- ________
Data Nascimento: ____/_____/______ Naturalidade:___________________________
Nº CC/BI: ________________________________ NIF: __________________________
Escola que frequenta: ________________________________________ Ano:________
Com quem vive o participante? Pai  Mãe  Avós  Irmãos  Outro  ____________
Nº Pessoas do Agregado Familiar: _______ Tem irmãos? Não  Sim  Quantos:_____
Nome: _____________________________________ Data nascimento: ___/___/_____
Nome: _____________________________________ Data nascimento: ___/___/_____
Saúde
Alergias: Não  Sim  Quais? _____________________________________________
Problemas específicos de saúde? ___________________________________________
Dificuldades auditivas: Não  Sim 
Dificuldades visuais: Não  Sim 
Toma medicação? __________ Tem necessidades Educativas Especiais? ___________
Outros contatos em caso de urgência: _______________________________________
Encarregado de Educação Pai  Mãe  Outro  ______________________________
Nome: _________________________________________________________________
E-mail:___________________________________ Contato: ______________________
Estado civil: ____________________________ Data nascimento: ____/_____/_______
Nº CC/BI: ______________________________ NIF: ____________________________
Profissão: __________________________ Local Trabalho:_______________________
Horário trabalho: ____________________ Telef. Emprego: ______________________
Razão pela qual inscreve o seu educando no Atelier de Saúde?
_______________________________________________________________________
______________________________________________________________________.

 Assinalar se for ex-participante do Atelier de Saúde
* Considera-se ex-participante se participou em 2 edições consecutivas anteriores
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Local de inscrição do participante: Viana do Castelo – Escola Superior de Saúde – IPVC
Preencher se pertencer à comunidade do IPVC
Docente  Não docente  Aluno  nr.º ______ Unidade orgânica ______________

Assinalar

Data
5 a 18 de abril
Diário (Indicar os dias pretendidos)

Dia de saída

Preço Comunidade IPVC, ExParticipante ou Parceiro
80€

Preço Comunidade
Geral
90€

10€/dia

20€/dia

Informação sobre a permanência, entrega/saída do participante
Horário de entrada: ___________________ Horário de saída: ___________________
A quem pode ser entregue o participante? __________________________________
Nota: Caso seja diferente do Encarregado de Educação, entregar a fotocópia do Cartão de Cidadão ou
Bilhete de Identidade do responsável

Este documento deve ser enviado para aem.egolias@gmail.com devidamente preenchido e
devem ser adicionados os seguintes documentos:
 Fotocópia do Cartão de Cidadão ou Bilhete de Identidade do Participante
 Fotocópia do Cartão de Cidadão ou Bilhete de Identidade do Encarregado de Educação
Nota: Os dados para pagamento serão enviados na confirmação da inscrição. Deverá
enviar o comprovativo de pagamento para o e-mail aem.egolias@gmail.com. A inscrição apenas
fica regularizada após o pagamento do valor de inscrição. O pagamento autentica a confirmação
do presente regulamento interno.
Pelo Encarregado de Educação do Participante inscrito:
Declaro que autorizo o meu educando acima indicado a participar no Atelier de Saúde tendo tomado
conhecimento do regulamento interno, assumindo todas as responsabilidades daí decorrentes. As
informações da presente Ficha de Inscrição correspondem à verdade e não contêm omissões.
Por ser verdade,

____ / _____ / 2017 __________________________________
(Data)

(Assinatura do Encarregado de Educação)
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DECLARAÇÃO DE RESPONSABILIDADE

Eu _________________________________________________, Encarregado(a) de
Educação de____________________________________________________, declaro
que autorizo o meu educando a sair do estabelecimento do atelier de saúde,
acompanhado pelas responsáveis, em passeios a pé ou em transporte automóvel, para
deslocações a locais desportivos ou de lazer, de interesse histórico, turístico, religioso
ou de caráter didático, mesmo fora do território nacional, conforme o plano de
atividades do Atelier de Saúde.

__________________________________
(Assinatura do Encarregado de Educação)

DECLARAÇÃO DE CEDÊNCIA DE DIREITOS DE IMAGEM

Eu _________________________________________________, Encarregado(a) de
Educação de____________________________________________________, declaro
que autorizo o meu educando, sem prejuízo do seu direito à honra e à intimidade, ser
fotografado e/ou filmado nas atividades desenvolvidas pela entidade organizadora,
podendo as imagens recolhidas serem eventualmente utilizadas em atividades, em
ações promocionais e/ou de divulgação dos serviços e eventos da referida entidade
organizadora, incluindo através do seu site oficial e páginas online, assim como em
publicações gerais, podendo estes ser visualizados pelos participantes e seus
encarregados de educação.

__________________________________
(Assinatura do Encarregado de Educação)
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