
      

Ficha de Inscrição - Praia Sénior 2022 (1)

DADOS PESSOAIS DO PARTICIPANTE

Nome:(1)

Data de nascimento:(1) - - Idade (a 1 de junho de 2022): anos

Cartão de Cidadão nº:(1) - - Utente nº (SNS):(1)

Morada: nº: andar:

Cod. Postal: - Nº Contribuinte:(1)

Telefone:(1)  ou 

INFORMAÇÃO CLINICA e CONTATO DE EMERGÊNCIA

Tem algum problema de saúde? (1) Não Sim

Se sim,  especificar:

Toma alguma medicação? Não Sim

Se sim,  especificar:

Em caso de emergência quem devemos contactar?(1)

Nome: Parentesco: Telefone:

Nome: Parentesco: Telefone:

Saída do Cacém (Indicar o turno pretendido) Saída de São Marcos (Indicar o turno pretendido)

1º turno: De 06 a 17 de junho 1º turno: De 06 a 17 de junho
Nota: Dia 10 de junho não haverá atividade Nota: Dia 10 de junho não haverá atividade

2º turno: De 20 de junho a 1 de julho 2º turno: De 20 de junho a 1 de julho
Nota: Dia 29 de junho não haverá atividade Nota: Dia 29 de junho não haverá atividade

TERMO DE RESPONSABILIDADE 

Para os devidos efeitos declaro:

_________________, _____/____/______  Assinatura (conforme doc. de identificação) ____________________________________________

21 912 93 80 secretariageral@uf-cacemsmarcos.pt www.uf-cacemsmarcos.pt ufcacemsmarcos Rua Nova do Zambujal Nº9, 2735-302 Agualva Cacém

DADOS da ATIVIDADE

(1)
 Todos os campos são de preenchimento obrigatório. 

● Não possuir quaisquer contra-indicações médicas para a prática das atividades físicas a desenvolver no decorrer das atividades que 
decorram na Praia Sénior;

● É da minha inteira responsabilidade assegurar-me previamente à minha participação nesta atividade, do estado da minha aptidão 
física para o exercício de acordo com o estabelecido na Lei n.º 5/2007, de 16 de janeiro (Lei de base da Atividade Física e do Desporto), 
n.º 2 do artigo 40.º;

● É da minha livre e expressa vontade, não apresentar Atestado Médico que comprove a minha aptidão física.

A preencher pelos serviços

Data:_____/____/______  Hora: _____- _____

Recibo: _______ Funcionário(a):_____________

1º Turno de 06 a 17 de junho de 2022

2º Turno de 20 de junho a 01 de julho de 2022
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□ Autorizo o tratamento dos meus dados pessoais, no ambito do Regulamento Geral de Proteção de dados - RPGD,  Regulamento n.º 2016/679 do 
Paralemento Europeu e do Conselho, aprovado em 27 de abril de 2016, com entrada em vigor a 15 de maio de 2018, podendo enquanto titular dos dados, 
exercer os meus direitos de acesso, retificação, apagamento, limitação ao tratamento, oposição e portabilidade em qualquer momento através de 
declaração escrita enviada para o e-mail secretariageral@uf-cacemsmarcos.pt. 

Nº telefone: ____________________________

Email___________________________________________________________________________________

Assinatura (conforme doc. de identificação) ______________________________________________________________
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