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a
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FICHA DE INSCRIÇÃO

31 Julho

N.º

Turma:

Nome do participante
Telemóvel

Data de nascimento

NIF

Idade

nº Cartão de Cidadão nº Cartão Utente

Morada

Código Postal

Localidade

Telemóveis

Nomes dos pais/Encarregados de educação

E-mail
Outras informações
Sabe nadar? SIM
Problemas de saúde (alergias, epilepsia, diabetes…) NÃO
Observações
Modalidade de inscrição: Mês

Quinzena

Pagamentos efectuados: Totalidade

de

a

Semana

Documentos em anexo:

Data Validação:

B.I. do Participante

/

a
€

€

3 Prestações

1.ª Prestação

Validação de Inscrição 20€

de

2.ª Prestação

€

3.ª Prestação

/2019 Valor Total:

Cartão Utente do Participante

B.I. Enc. Educação

TERMO DE CONSENTIMENTO:
Mediante assinatura do presente termo de consentimento, o pai/mãe/tutor do menor acima identificado autoriza(m) (assinalar com
um X os campos pretendidos):
A publicação na edição em papel do DIÁRIO DE NOTíCIAS, no site www.dnoticias.pt e nos demais suportes digitais pertencentes ou
geridos pelo DIÁRIO, do nome e idade do menor, bem como de fotografias, entrevistas e comentários deste no âmbito iniciativa
"CAMPO DE FÉRIAS DIÁRIO ", ou que sejam por aquele(s) fornecidas ao "DIÁRIO" para esta finalidade bem como a consulta e utilização
de fotocópias dos cartões de cidadão do menor e do(s) ora signatário(s), por aquele(s) fornecidas, para elaboração do seguro de
acidentes pessoais do menor no âmbito da iniciativa "CAMPO DE FÉRIAS DIÁRIO " consulta e conservação de cópia do cartão de cidadão
do menor e do signatário para verificação/comprovação da qualidade do signatário.
O envio para a morada, e-mail e/ou telemóvel acima indicados, dirigido ao menor, e enquanto este mantenha essa qualidade, de
informação relativa a outras iniciativas do DIÁRIO dirigidas ao público infantil e/ou juvenil, designamente a iniciativa editorial "MALTA
DO DIÁRIO".
Declaro que tomei conhecimento do regulamento do “Campo de Férias Diário”
NOME(s) COMPLETO(s) DO PAI/MÃE/ TUTOR DO MENOR:

ASSINATURA:
Funchal, ____ de __________________de 2019
A POLITICA DE PROTEÇÃO DE DADOS PESSOAIS E DE PRIVACIDADE do DIÁRIO pode ser consultada em www.dnoticias.pt.

Para mais informações ligue GRÁTIS 800 200 020
Ou contacte-nos pelo e-mail: campodeferiasdiario@dnoticias.pt

REGULAMENTO
1. O “Campo de Férias do DIÁRIO”, doravante designado abreviadamente por “Campo”, tem como objectivo promover a
ocupação dos tempos livres de crianças, proporcionando umas férias inesquecíveis, através de um conjunto de
actividades lúdico-formativas.
2. O “Campo” tem como destinatários crianças e jovens, de ambos os sexos, com idades compreendidas entre os 6 e os
13 anos.
3. O “Campo” estará sedeado na Escola Básica e Secundária Gonçalves Zarco, junto ao Estádio dos Barreiros, decorrendo
durante o mês de Julho, de 2ª a 6ªfeira, com início no dia 02 de Junho e término no dia 31 de Julho.
4. O horário do “Campo” será entre as 9h00 e as 18h00. Exceptuando-se os dias, onde os jovens pernoitarão em local a
determinar, na realização das atividades de Acampamento e Acantonamento.
5. O programa de atividades previsto poderá sofrer alterações.
6. Todos os participantes serão abrangidos por um seguro de acidentes pessoais.
7. Os Pais / Encarregados de Educação ao inscreverem os seus educandos assumem que estes se encontram de boa
saúde, não existindo qualquer contra indicação para a prática das actividades previstas. Sempre que o Pai/ Encarregado
verificar algum aspecto que possa influenciar a práticas de alguma das actividades, a mesma deverá ser referida no
momento de inscrição, constando na respectiva ficha um campo específico a este tema.
8. A organização e a coordenação das actividades estão a cargo da “Empresa Diário de Notícias”, tendo como
coordenador geral o Marco Livramento (962 315 457).
9. Para além dos coordenadores e dos responsáveis que ministram as actividades afectas às várias empresas que
colaboram com o Diário de Notícias, os jovens serão acompanhados por monitores com formação em Educação Física e
Desporto e em Educação de Infância e Animação Cultural, e estudantes, dos cursos atrás descritos e do Secundário.
10. As inscrições, em número limitado, decorrerão a partir do dia 13 de Maio, todos os dias úteis, das 9h00 às 12:30 e
das 14h00 às 18h00, nas instalações da “Empresa Diário de Notícias”, na Rua Dr. Fernão de Ornelas, 56, 3º andar, Funchal.
11. O valor da inscrição por participante, até 31 de Maio é de: 1 mês – 321€ (trezentos e vinte e um euros), 3 semanas –
261€ (duzentos e sessenta e um euros), 2 semanas – 192€ (cento e noventa e dois euros) e 1 semana – 135€ (cento e
trinta e cinco euros). A partir do dia 31 de Maio, o valor da inscrição por participante é de: 1 mês – 356€ (trezentos e
cinquenta e seis euros), 3 semanas – 290€ (duzentos e noventa euros), 2 semanas – 213€ (duzentos e treze euros) e 1
semana – 150€ (cento e cinquenta euros). Todos os valores têm incluído o IVA à taxa legal em vigor.
12. São também permitidas inscrições online. A ficha de inscrição está disponível no sítio de internet:
iniciativas.dnoticias.pt. Após o preenchimento da ficha de inscrição, esta deve ser enviada juntamente com o
comprovativo de pagamento para o email dep.marketing@dnoticias.pt. Os pagamentos das inscrições online devem ser
feitos por transferência bancária para o IBAN: PT50 0035 0336 00084542 730 71.
13. Os almoços estarão a cargo do “Campo”, sendo fornecidos por uma empresa da especialidade, supervisionada por
uma nutricionista. Os participantes deverão trazer o lanche de casa para a manhã e para a tarde. Nesses lanches, deverá
ser tido o cuidado especial com os derivados do leite e do chocolate, bem como outros alimentos que possam sofrer
alterações com o calor.
14. A participação nas actividades implica a utilização de roupas e calçados desportivos (sapatilhas). Para as actividades
no meio aquático (praia, canoagem ou outras) será necessário material de banho: fato de banho, toalha, protector solar
(que deverá ser colocado todos os dias na bolsa da criança), roupa para mudar, chinelos e outras peças de vestuário que
sejam indispensáveis. Nas actividades exteriores é obrigatório o uso do chapéu e de casaco, sempre que o tempo o exigir.
15. Por questões de segurança, deverão ser evitados colares, pulseiras, fios e outras joias. O “Campo” não se
responsabiliza por qualquer material ou valor perdido no decorrer das actividades. Não é permitida a utilização de
dispositivos electrónicos (jogos) e deverá ser evitado o telemóvel.
16. O regulamento interno da atividade pode ser consultado no ato de inscrição no Diário de Notícias da Madeira, na Rua
Dr. Fernão Ornelas, 56, 3º andar, Funchal.

