GRUPO DESPORTIVO E RECREATIVODAS LAMEIRINHAS
FÉRIAS DESPORTIVAS
FICHA DE INSCRIÇÃO
1- DADOS PESSOAIS DO PARTICIPANTE:
NOME COMPLETO:

*

SEXO:
N.º CC:
DATA NASCIMENTO:

*
/

/

(dd/mm/aaaa)

*

CONTRIBUINTE:

*

MORADA:
CODIGO POSTAL:
LOCALIDADE:
TELEFONE:

*

COMO VAI PARA CASA – Sozinho

Com os pais

*

2 – DADOS DO ENCARREGADO DE EDUCAÇÃO:
NOME COMPLETO:
N.º DE CONTRIBUINTE:

*

MORADA:

*

LOCALIDADE:
CODIGO POSTAL:
CONTACTO:

*

EMAIL:
AUTORIZO O MEU EDUCANDO A IR PARA CASA SOZINHO:
3 – FORMA DE PAGAMENTO:
1º Período de 25 - 06 – 2018
2º Período de 25 - 06 – 2018
3º Período de 02 - 07 – 2018
4º Período de 11 - 07 – 2018
5º Período de 25 - 06 – 2018
6º Período de 25- 06 a 29/06
NUMERARIO

MB

a
a
a
a
a
e

14 - 07 - 2018
06 - 07 - 2018
14 - 07 - 2018
14 - 07 - 2018
29 - 06 - 2018
09-07 a 14-07

SIM

NÃO

3 Semanas (1,2,3)
2 Semanas (1,2)
2 semanas (2,3)
1 semana
(3)
1 semana
(1)
2 semana
(1,3)

*

VALOR:
VALOR:
VALOR:
VALOR:
VALOR:
VALOR:

120 €
100 €
100 €
60 €
60 €
100 €

CHEQUE N.º _______________ ENTIDADE: ______________________

REGULAMENTO FÉRIAS DESPORTIVAS VERÃO 2017
Norma 1ª - Inscrições
1. Todos os interessados devem submeter a sua proposta de participação até ao dia 22 de junho de 2018, sendo que
as inscrições serão aceites pela ordem de entrada, até ao preenchimento do número de vagas disponíveis.
2. Em caso de empate, são condições preferenciais a frequência do GDR Lameirinhas, seguida dos descendentes dos
sócios da instituição.
3. O pagamento do período selecionado deverá ser efetuado na secretaria da instituição, até ao início da atividade,
sob pena de não participação da mesma.
Norma 2ª - Desistências
1. O participante ou o seu representante legal pode desistir da inscrição no Programa comunicando essa intenção
para o GDR Lameirinhas onde se vai realizar o campo, nas seguintes condições:
1.1. Para as comunicações de desistência chegadas antes do fim do prazo das inscrições, isto é, até 10 dias antes
do início do campo de férias, é devolvida uma percentagem de 50% do total da inscrição;
1.2. Para as comunicações de desistência após o prazo de inscrição ou a não comparência na actividade, não há
lugar a qualquer reembolso.
Norma 3ª - Cancelamento

1. O GDRL reserva-se o direito de fazer modificações no programa das actividades.
Norma 4ª - Responsabilidades
2. O GDRL não é responsável por qualquer dano pessoal sofrido na deslocação até ao ponto de encontro, (sede do
GDRL), bem como após a partida.
3. Todos os participantes são abrangidos por um seguro.
4. As actividades terminam todos os dias às 17.30H, caso aja alguma alteração de hora de chegada avisaremos
antecipadamente.
5. O GDRL não é responsável pela perda ou dano de objectos pessoais dos participantes.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Termo de responsabilidade e aceitação do programa da actividade
O representante legal do participante responsabiliza-se, mediante assinatura deste Regulamento e do preenchimento
do formulário de inscrição, aceita incondicionalmente as condições aqui descritas e o programa da actividade onde o
participante se encontra inscrito.
Autoriza / não autoriza (riscar a opção que não interessa) a recolha de imagens do meu educando, no decurso das
atividades desenvolvidas ao longo das férias desportivas para eventuais publicações na pagina web, artigos de jornal
ou outros, alusivos à sua participação nas diversas atividades.
Local ________________________________, ___ / ___ / _____
Nome do Participante
_______________________

O Encarregado de Educação/Representante Legal
______________________________________

