
Campos de férias 
Data escolhida:

Tem algum problema de saúde/alimentar/dependência/medo?

Tem algum alimento/comida que não gosta ou não pode comer?

Se sim, qual? (ou quais?):

Se sim, qual? (ou quais?)

Recomendações:

Alvará nº47/DRN de organização de Campo de Férias e Alvará 07/2001 de empresa de Animação Turística.

Como soube dos nossos Campos de Férias?

Assinatura do Encarregado de Educação

-

    /     /    /     a     /

Data de nascimento:
Nº CC:
Morada:

Morada:

Código-postal:

Código-postal:

Localidade:

Localidade:

Validade:
Idade: Nº de utente:

NIF:

NIF:

Nome completo:

Nome completo:

Nome completo:

Telemóvel:

Grau de parentesco:

email:

Informação do participante

dados para faturação

informações úteis

DECLARAçãO DO ENCARREGADO

dados do encarregado de educação/tutor

Ano:

Sim

Sim

Não

Não

Campos de Férias?

   /          /           

   -

   /          /            
   anos

(Assinar aqui)

Ficha de INscrição
preencher diretamente no formulário 

ou imprimir e  preencher à mão

Declaro que autorizo a captação de fotografias e imagens do meu Educando, no contexto das atividades realizadas 
durante os Campos de Férias DiverMinho, dando o meu consentimento a sua utilização para fins promocionais e de 
divulgação dos seus serviços e eventos, comprometendo-me desde já a não exigir nenhuma contrapartida pela eventu-
al utilização das mesmas.
Declaro que autorizo o meu Educando (acima indicado) a participar nos Campos de Férias DiverMinho.
Declaro ainda que o meu Educando reúne todas as condições necessárias para poder participar nos Campos de Férias 
DiverMinho e que não tem perturbações do foro psíquico e/o doenças infecto-contagiosas.
As informações da presente Ficha de Inscrição correspondem à verdade e não contêm omissões.

www.diverminho.pt
@diverminho

Caminha, Portugal
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