CAMPOS DE FÉRIAS 2o21
Licença IPDJ - N.º 140/DRN

Ficha de Inscrição
NOME COMPLETO (participante)

MORADA

CÓDIGO POSTAL

N.º BI • CC • CÉDULA

NIF

DATA DE NASCIMENTO

E-MAIL

CONTACTOS

DADOS RELEVANTES A TRANSMITIR À ORGANIZAÇÃO (doenças, medicação, cuidados especiais, etc.)
Doenças / Medicação

Não

Sim

Se sim, quais?

Cuidados especiais

Não

Sim

Se sim, quais?

AUTORIZADO A SAIR COM (Nome e n.º de CC)

Quero ficar com
(opcional)

N.º Aderente

Nome completo

N.º Aderente

Nome completo

* Máximo de 2 nomes, mediante disponibilidade da organização e desde que a diferença de idades não seja superior a 1 ano.

SEMANAS

POLO

1

2

3

4

5

6

7

8

12/07 - 16/07

19/07 - 23/07

26/07 - 30/07

02/08 - 06/08

09/08 - 13/08

16/08 - 20/08

23/08 - 27/08

30/08 - 03/09

Infante de Sagres
Irene Lisboa
Monte Aventino
Parque Desp. de Ramalde
Pêro Vaz de Caminha
Viso

ALMOÇO

Sim

Não

Nota: A Ágora - Cultura e Desporto do Porto, E.M. reserva-se no direito de cancelar a realização da semana de atividades, nos polos em que não se verificar o número mínimo
de 24 participantes, até ao 3.º dia útil (4.ª feira) anterior à realização da iniciativa, devolvendo na íntegra o valor da semana cancelada por cada participante ou possibilitando
a troca de polo ou semana (mediante vagas existentes).

A PREENCHER PELO FUNCIONÁRIO

N.º DE ADERENTE
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A sua privacidade
é importante para nós!

CAMPOS DE FÉRIAS 2O21
Licença IPDJ - N.º 140/DRN

A Ágora - Cultura e Desporto do Porto, E.M. assegura que os dados pessoais recolhidos, no âmbito do Programa MissãoFérias@Porto, serão recolhidos
e utilizados para a finalidade de organização e funcionamento da mesma, assim como, para divulgação e promoção das atividades e dos serviços
prestados pela Ágora - Cultura e Desporto do Porto, E.M., promotora da organização das iniciativas destinadas a grupos de crianças e jovens
vincadamente desportivo, cultural e lúdico de ocupação dos tempos livres.
A licitude do tratamento dos seus dados pessoais tem por base o seguinte:
Execução do contrato celebrado com a Ágora - Cultura e Desporto do Porto, E.M.:
• Participante: nome, morada, n.º CC, NIF, data de nascimento, preferências de participação (semana, almoço, polo, acampamento);
• Representante legal: email e telefone;
• Pessoa autorizada a levantar o participante: nome, n.º do CC.
Cumprimento de obrigação legal:
Por força do disposto no Decreto-Lei n.º 32/2011, de 7 de Março, a Ágora - Cultura e Desporto do Porto, E.M., na qualidade de entidade organizadora
das atividades do campo de férias, é detentora de um contrato de seguro que cobre acidentes pessoais dos participantes, de acordo com a Portaria
nº 629/2004, de 12 de Junho. Nesse âmbito, encontra-se obrigada a fornecer à companhia de seguros, listagens com o nome e a data de nascimento
dos mesmos e, em caso de sinistro, tem ainda de comunicar outros dados pessoais, nomeadamente, o contribuinte, a morada, o contato telefónico
e as lesões de saúde sofridas.
Também, pelo Decreto-Lei n.º 32/2011, de 7 de Março, os participantes, ou os seus representantes legais, no ato da inscrição, têm o dever de informar
a Ágora - Cultura e Desporto do Porto, E.M., necessidades de alimentação específica ou cuidados especiais de saúde, sempre que esses se verifiquem.
Interesses legítimos prosseguidos pela Ágora - Cultura e Desporto do Porto, E.M. no âmbito da sua atividade, divulgação e promoção das atividades e dos
serviços prestados pela Ágora - Cultura e Desporto do Porto, E.M. e prestação de informações relacionadas com essas atividades e serviços;
Consentimento: se nos der o seu consentimento, estaremos legitimados para captar imagens suas (fotografia e vídeo), mas apenas para a finalidade
de divulgação e promoção das atividades e dos serviços prestados pela Ágora - Cultura e Desporto do Porto, E.M.
A Ágora - Cultura e Desporto do Porto, E.M. é a principal destinatária dos seus dados pessoais. No entanto, encontra-se obrigada, por força de lei, a comunicar alguns dos seus dados pessoais à companhia de seguros, com quem celebrou um contrato de seguro desportivo obrigatório.
Os dados serão conservados durante a vigência do seu contrato e por um período subsequente de 5 anos.
Para mais informações sobre a forma como tratamos os seus dados, quais são os seus direitos e como pode exercê-los, por favor, visite a nossa
Política de Privacidade disponível em: https://www.agoraporto.pt/legal/politica-de-privacidade

Eu, _____________________________________________________________________________ ,
Utente/Encarregado de Educação do educando
_____________________________________________________________________________ ,
declaro que tomei conhecimento do tratamento dos dados pessoais nos termos supra indicados.
Porto, ______ de ___________________ de 2021.
O Utente/Encarregado de Educação
_____________________________________________
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Termo de Responsabilidade
Eu, ______________________________________________________________________ abaixo assinado, portador(a) do
documento de identificação civil n.º ____________ , válido até ___ / ____ / _______ , na qualidade de Encarregado de
Educação do menor _______________________________________________________________________________ declaro
expressamente e para os devidos efeitos, nomeadamente para cumprimento das disposições normativas constantes
da Resolução do Conselho de Ministros n.º 43-B/2020, de 12 de junho e das Recomendações e Medidas de Prevenção da
Covid-19 na Organização de Campos de Férias elaboradas pelo IPDJ e DGS que o meu Educando não apresenta quaisquer
sintomas sugestivos ou sinais de doença COVID-19, pelo que:

Garanto que o meu educando se encontra em condições de saúde adequadas à frequência da Missão Férias@Porto de
Verão 2021, reconhecendo como minha responsabilidade o cumprimento das normas de higiene e segurança definidas
pela Direção Geral de Saúde;
Informarei de imediato os responsáveis pela Missão Férias@Porto de qualquer condição ou circunstância que possa indicar
sintomas compatíveis com casos suspeitos de doença, não imputando à Ágora – Cultura e Desporto do Porto, E.M.
qualquer responsabilidade pelo não cumprimento das normas estabelecidas;
Autorizo o registo de presença (registo do nome e contacto telefónico), por data e hora (entrada e saída), nas instalações
onde decorre a Missão Férias@Porto 2021, entre os dias 12 de julho e 03 de setembro de 2021, para efeitos de eventual
vigilância epidemiológica;
Declaro que o meu educando não tem quaisquer contra-indicações para a prática de atividades físicas (Lei de Bases da
Actividade Física e do Desporto, Artigo 40º - n.º 2 de 16 de Janeiro), no âmbito do Campo de Férias Verão 2021;
Nesta data, declaro que tomei conhecimento do Regulamento Geral, do Manual de Procedimentos de Proteção da Missão
Férias@Porto e do Plano de Contingência próprio para a Covid-19, o qual li, compreendi e dou o meu acordo,
assumindo o compromisso do seu cumprimento integral.

Porto, _____ de ___________________ de 2021

_______________________________________________________________
Assinatura
* Obrigatória a apresentação do BI / CC do Encarregado de Educação e Educando
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Consentimento para captação
de imagens
Nos termos do Regulamento Geral de Proteção de Dados, o tratamento por captação de imagens (através de fotografia ou
vídeo) implica a recolha prévia do seu consentimento, o qual deverá revestir uma manifestação “…livre, específica, informada
e explícita” da sua vontade.
Por conseguinte, a captação e tratamento de imagens por parte da Ágora - Cultura e Desporto do Porto, E.M., entidade
gestora e proprietária dos equipamentos desportivos do concelho do Porto, terá como finalidade essencial a divulgação e
promoção de atividades desenvolvidas. Contudo, enquanto titular dos dados pessoais, pode alterar o seu consentimento de
acordo com as suas preferências, bem como retirá-lo a qualquer momento, sem comprometer, porém, “... a licitude do
tratamento efetuado com base no consentimento previamente dado”. Para tal, basta manifestar essa vontade através do
e-mail epd@agoraporto.pt.
Em alternativa, poderá dirigir-se aos serviços de receção dos equipamentos desportivos.
Assim,
Autorizo a captação imagens da minha pessoa / do meu educando (menor de idade), para as finalidades acima referidas.
Autorizo a publicação das imagens da minha pessoa / do meu educando (menor de idade), para as finalidades acima
referidas nas redes sociais da Ágora - Cultura e Desporto do Porto, E.M.

Porto, ______ de ___________________ de 2021.
O Utente/Encarregado de Educação

_______________________________________________________________
Assinatura
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