FÉRIAS DESPORTIVAS
Ficha de Inscrição
Colar foto do
participante

RESERVADO AOS SERVIÇOS:
TURNO:
Nº DE ORDEM:
DATA:

GRUPO:
SENHA:

FUNCIONÁRIO:

(PREENCHER TODOS OS CAMPOS COM LETRA MAIÚSCULA)

TURNO PRETENDIDO:
(selecione apenas um)

GRUPO ETÁRIO:
(selecione apenas um)

1º TURNO

A1 (8, 9 anos)

A2 (10,11 anos)

2º TURNO

B1 (12, 13 anos)

B2 (14, 15, 16 anos)

DADOS DO PARTICIPANTE:
Nome completo:
Data de nascimento:
Nº CC:

Idade:

Cartão de Saúde:

Validade:

NIF:

Obs. Médicas/ Cuidados Especiais:
Participou em edições anteriores?

DADOS DO ENCARREGADO DE EDUCAÇÃO:
Nome:

Parentesco:

Morada:

CP:

Recenseado na Freguesia de Paranhos? Sim
Contacto telefónico da residência:
E-mail:

Não

Freguesia de:
Telemóvel:
Contacto SOS:

IRS E RENDIMENTOS DO AGREGADO FAMILIAR
Contribuinte do 1º Titular:
Rendimento Global do Agregado Familiar:
ESCALÃO/ TAXA DE INSCRIÇÃO:
1º ESCALÃO (Rendimentos anuais até 7.091€) ..............................................................
2º ESCALÃO (Rendimentos anuais entre 7.091,01€ e 10.700€) ....................................
3º ESCALÃO (Rendimentos anuais entre 10.700,01€ e 20.261€) ..................................
4º ESCALÃO (Rendimentos anuais entre 20.261,01€ e 25.000€) ..................................
5º ESCALÃO (Rendimentos anuais entre 25.000,01€ e 36.856€) ..................................
6º ESCALÃO (Rendimentos anuais entre 36.856,01€ e 80.640€) ..................................
7º ESCALÃO (Rendimentos anuais superiores a 80.640€) .............................................

12,50€
22,50€
30,00€
40,00€
50,00€
70,00€
100,00€

T-shirt extra ...................................................................................................................

5,00€
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FÉRIAS DESPORTIVAS
Ficha de Inscrição

(PREENCHER TODOS OS CAMPOS COM LETRA MAIÚSCULA)

AUTORIZAÇÃO – ENCARREGADO DE EDUCAÇÃO
Autorizo o meu educando a participar nas Férias Desportivas de Paranhos, atestando que reúne
as condições físicas e psíquicas para a prática de exercício físico.
Declaro que tomei conhecimento do Regulamento das Férias Desportivas de Paranhos
(disponível em www.jfparanhos-porto.pt/documentos-regulamentos)
Autorizo a informatização dos dados pessoais recolhidos que têm como objetivo a inscrição do
aluno e registo na Agência de Seguros.
Autorizo a utilização do endereço de e-mail para a divulgação de atividades e informações
relacionadas com a Junta de Freguesia de Paranhos.
Autorizo a recolha de registos multimédia (fotos e vídeos), para fins exclusivamente relacionados
com a divulgação e promoção das atividades/serviços desenvolvidos pela Freguesia de Paranhos.
Autorizo e faculto a cópia dos documentos de identificação do aluno e encarregado de educação,
bem como os restantes documentos, para efeitos processuais do aluno. Toda a documentação
será conservada enquanto existir uma relação entre as partes e/ou durante o tempo necessário
para cumprir com as obrigações legais.
SAÍDA DAS INSTALAÇÕES DA JUNTA DE FREGUESIA DE PARANHOS, APÓS O FINAL DAS ATIVIDADES:

AUTORIZO, o meu educando a SAIR SOZINHO das instalações da Junta de Freguesia, após o
final das atividades

NÃO AUTORIZO, o meu educando apenas poderá sair comigo
AUTORIZO CONDICIONALMENTE, o meu educando a SAIR das instalações da Junta de
Freguesia, após o final das atividades, se acompanhado por:
Nome:
Contacto:

Nº CC/BI:
Relação com o aluno:

Notas:
- ao autorizar a saída do meu educando, declaro ter tomado conhecimento que esta declaração não autoriza
a sua saída em qualquer outro momento e que a partir do momento em que sai das instalações, deixa de
estar sob a responsabilidade da Freguesia de Paranhos, pelo que nenhum facto posterior poderá ser
imputado a esta entidade;
- ao não autorizar a saída do meu educando, declaro ter tomado conhecimento que lhe será interdita a saída
sozinho após o final das atividades.
Data

Assinatura de Encarregado de Educação

De

A INSCRIÇÃO SÓ SERÁ VALIDADA QUANDO ACOMPANHADA DOS SEGUINTES DOCUMENTOS:
Cópia do Cartão de Cidadão do participante
Cópia do Cartão de Cidadão do Encarregado Educação (ou Bilhete de Identidade e NIF)
Nota liquidação atualizada ou Declaração de IRS (modelo 3 + anexos)*
Cópia da Regulação do poder Paternal, em caso de divórcio ou guarda legal da criança
*Desempregados: extrato de remunerações emitido pela Segurança Social (histórico de descontos) + Declaração
emitida pela Segurança Social, referindo se aufere alguma prestação social.
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