
 

Ficha de Inscrição Férias Desportivas 2019 

 

  

Nome do participante ______________________________________________________________Data nascimento __________________ 

Morada ______________________________________________________________________________________________________________ 

Código Postal ________- ______                        Contribuinte n.º _____________________________ Contacto: _____________________ 

Nome encarregado educação: __________________________________________________________ Grau de Parentesco: ____________                    

 

Período em que se inscreve:  

      ⃞1ª Período - 01/07/19 a 12/07/19                 ⃞2ª Período - 15/07/19 a 26/07/19                ⃞3ª Período - 29/07/19 a 02/08/19 

 

  

Declaração sobre as normas de participação 

Declaro ter tomado conhecimento das normas de funcionamento desta atividade. 

 

Titular das responsabilidades parentais 

 

_____________________________________________________________________________                                                                                                    

(Assinatura conforme documento de identificação) 

 

 
Informação e acesso aos titulares dos dados pessoais 

(REGULAMENTO (UE) 2016/679 DO PARLAMENTO EUROPEU E DO CONSELHO, de 27 de abril de 2016) 

 

A comunicação e tratamento de dados pessoais de quem pretenda usufruir das Férias Desportivas, por parte do Município de Vizela, constitui 

um requisito obrigatório para a celebração e execução dos mesmos, nos termos das disposições legais e regulamentares a seguir mencionadas:  

- alínea f) do n.º 2 do artigo 23.º da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, na sua redação em vigor;  

- Normas de funcionamento da atividade constante no presente formulário.  

 

Os dados pessoais constantes na presente candidatura serão tratados pelo Município de Vizela, nos termos da sua Política de Privacidade e no 

âmbito do desenvolvimento das suas atividades, designadamente no cumprimento das responsabilidades assumidas na área da Tempos livres. 

Esta informação é partilhada com a entidade seguradora, para registo do seguro de acidentes pessoais. Para mais informações sobre a forma 

como os dados são tratados, os direitos e a forma de os exercer, poderá aceder à nossa Política de Privacidade disponível em http://www.cm-

vizela.pt/politica-privacidade e no Balcão Único de Atendimento. 

 

Consentimento informado, esclarecido e livre ao titular dos dados pessoais 

Aceito e consinto que o Município de Vizela, efetue a recolha, tratamento e divulgação (nos seus meios oficiais de comunicação) de fotografias 

e/ou vídeos onde figure a imagem da minha pessoa, com a finalidade única de divulgação e promoção da atividade “Férias desportivas 2019”. 

SIM    

NÃO    

 

Titular das responsabilidades parentais 

 

_____________________________________________________________________________                                                                                                    

(Assinatura conforme documento de identificação) 

 

 

 

 

 

- todo o dia com almoço – 35€  
- todo o dia sem almoço – 20€  
- manhã e praia                 - 12€  

- todo o dia com almoço – 35€  
- todo o dia sem almoço – 20€  
- manhã e praia                 - 12€  

- todo o dia com almoço – 17€  
- todo o dia sem almoço – 10€  
- manhã e praia                 -    6€  

http://www.cm-vizela.pt/politica-privacidade
http://www.cm-vizela.pt/politica-privacidade


 

 

1. As Férias Desportivas iniciam no dia 01 de julho e terminam no dia 02 de agosto 2019, estando divididas em três períodos.  

2. As atividades decorrerão no Pavilhão Municipal, Parque das Termas, Piscina, Praia, de segunda a sexta-feira.  

 Horário todo o dia : 08h30 às 17h30 (almoço na cantina escolar) 

 Horário só de manhã: 08h30 às 12h30  

         Nas idas à praia a saída é às 08h30 e a chegada às 17h30. (mercado municipal) 

3. Nas idas à praia, o almoço (volante) fica a cargo de cada participante. Em caso de mau tempo os participantes são encaminhados para o 

Pavilhão.    
 

4. Para as idas à praia e ao abrigo da Lei n.º 13/2006 de 17 de abril, cada participante com idade até 12 anos deve apresentar-se com a 

“cadeirinha” para sua segurança, sob pena de não ser transportado.  

5. Do Programa Férias Desportivas constam as seguintes atividades: futsal, futebol, andebol, basquetebol, voleibol, jogos tradicionais, minigolfe, 

atividades aquáticas, jogos de raquetes, percursos na natureza e atividades de lazer.  

6. Podem inscrever-se nas Férias Desportivas os candidatos nascidos entre 2003 e 2011 inclusive, radicados no Concelho de Vizela.  

7. As inscrições são limitadas. Ao assinalarem a época preferida podem assinalar a outra, preenchendo a quadrícula com a 1ª,  2ª e 3ª. No caso 

de o limite se exceder:   

a) Cada inscrito apenas poderá participar na época assinalada como 1ª prioridade.  

b) Os inscritos cuja inscrição ultrapasse o limite, terão prioridade na época seguinte.   

c) Todos os inscritos, estarão sujeitos a critérios de seleção para a continuidade na próxima época.  

8. As inscrições podem ser feitas na Câmara Municipal de Vizela, das 9h00 às 17h30.  

9. As fichas de inscrição são válidas quando preenchidas corretamente e entregues na Câmara Municipal até:  

a) Dia 27 de junho para a 1ª época;  

b) Dia 11 de julho para a 2ª época;  

c) Dia 25 de julho para a 3ª época. 

10. As atividades serão coordenadas por técnicos devidamente habilitados para as áreas em questão.   

11. Todos os participantes, terão obrigatoriamente que pagar uma taxa de Inscrição por época, estando depois cobertos por um seguro de 

acidentes pessoal. No entanto alertamos, que a cobertura de morte não poderá ser garantida a menores de 14 anos.  

12. A deslocação para o local da realização das atividades será da inteira responsabilidade dos participantes. A deslocação para a praia é da 

responsabilidade do Município.   

13. A Câmara Municipal de Vizela, não se responsabiliza pelos objetos dos participantes, tais como relógios, óculos, telemóveis, dinheiro, etc.  

14. Todos os inscritos admitidos, devem comparecer no 1º dia da respetiva época no Pavilhão Municipal de Vizela, às 09H00.  

Devem trazer calção, t-shirt, sapatilhas (no saco) e respetivos materiais para o banho. O programa com a calendarização, e todas as regras 

relativas às atividades, será comunicado nesse dia, a todos os participantes. O SECTOR DO DESPORTO, LAZER E TEMPOS LIVRES  

 

Programa provisório  

Será divulgado em breve 

 


