União das Freguesias de Grijó e Sermonde

FICHA INSCRIÇÃO VOLUNTÁRIOS

FOTO

II FÉRIAS DESPORTIVAS 2015

Nome Voluntário:
Idade:
Data Nascimento
Morada:
Código Postal:
Contato telefónico
E-mail:

INSCRIÇÃO
De 29 Junho a 03 Julho 2015
De 06 a 10 Julho 2015 2015
De 13 a 17 Julho 2015
De 20 a 24 Julho 2015
Dia 25 Julho (visita ao oceanário – data sujeita a alterações)
OBSERVAÇÕES
O (a) Voluntário (a) é portador (a) de alguma doença? _______________________________
No caso de ter respondido sim, indique qual e refira se é impeditiva para a prática de desporto, ou frequência de praia
________________________________________________
O (a) Voluntário (a) toma , habitualmente, algum medicamento? _________________
Se Sim, qual? ______________________________

Nota: o (a) voluntário (a) é responsável pelas informações constantes nesta ficha de inscrição. No caso de ser menor de
idade deverá apresentar declaração de autorização no Programa assinado pele Encarregado de Educação
DOCUMENTOS A APRESENTAR
Fotocópia Cartão Cidadão Criança / Jovem OU
Fotocópia do B.I / NIF / Cartão Sistema Nacional
Saúde

Data: ___/____/______
Assinatura: ___________________________________

No caso de ser menor de idade, o voluntário
deverá trazer ficha em anexo assinado pelo
Encarregado de educação

União das Freguesias de Grijó e Sermonde

DECLARAÇÃO
Eu, ________________________________________________, Encarregado de Educação do (a)
jovem ___________________________________, declaro que autorizo a participação do meu Educando no Programa
de Voluntariado, cuja supervisão é realizada pela Junta de Freguesia de Grijó e Sermonde.
Declaro, ainda, que autorizo a captação e divulgação das imagens através de fotografia e vídeo que não se
destinarão a fins comerciais.

Grijó e Sermonde, _______ de ___________ de 2015

(ESTE DESTACAVEL FICA ANEXADO Á FICHA DE INSCRIÇÃO)

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

DECLARAÇÃO
Eu, ________________________________________________, Encarregado de Educação do (a)
jovem ___________________________________, declaro que autorizo a participação do meu Educando no Programa
de Voluntariado, cuja supervisão é realizada pela Junta de Freguesia de Grijó e Sermonde.
Declaro, ainda, que autorizo a captação e divulgação das imagens através de fotografia e vídeo que não se
destinarão a fins comerciais.

Grijó e Sermonde, _______ de ___________ de 2015

(ESTE DESTAVEL SERÁ ENTREGUE AO JOVEM OU AO ENCARREGADO DE EDUCAÇÃO)

