º

INSCRIÇÃO N

Ativa-TE Kids & Teens - Férias de Verão
Código universal da operação: POISE-03-4232-FSE-000442
Tipologia de operações: 3.10 – CLDS (4G)

VII férias
desportivas

Atividade: Ativa-TE KIDS&TEENS
Designação: Desenvolver atividades lúdico-pedagógicas e desportivas

2022

FICHA DE INSCRIÇÃO

DADOS PESSOAIS DA CRIANÇA / JOVEM

Nome:

Idade:

Data de Nascimento:

/

º

NISS n :

º

/

CC n :

Nacionalidade:

º

º

Nif n :

SNS n :

Morada:

Código Postal:

Freguesia de residência :

Escolaridade:

Escola que frequenta :

DADOS PESSOAIS DO ENCARREGADO DE EDUCAÇÃO

Encarregado de Educação :

º

Nif n :

º

º

Contato telefónico:

NISS n :

CC n :
Email:

PERÍODOS DE FREQUÊNCIA

Semana de 04 a 08 julho

Semana de 11 a 14 julho

Atividade Final, dia 15 julho- Diver Lanhoso

OBSERVAÇÕES

É portador (a) de alguma doença?

No caso de teres respondido sim, indica qual e refere se é impeditiva para a prática de desporto ou
frequência de praia?

Tomas habitualmente, algum medicamento?

se sim, qual?

-

CARACTERIZAÇÃO DO AGREGADO FAMILIAR

Marca tudo o que for aplicável.

0

1

2

3

4

º de elementos

N

do agregado familiar

Dos quais, quantos
são adultos/jovens?

Dos quais, quantos
são adultos?

º de crianças dependentes

N

(menos de 18 anos ou inativos/as
entre os 18 e os 24 anos)?

º de pessoas desempregadas no

N

agregado familiar?

º de pessoas inativas ( estudantes

N

com 25 ou mais anos, domésticos/as
reformado/as, outros)?

Algum dos elementos do agregado familiar recebe algum subsidio?
Marcar apenas uma opção)

Sim

Não

Se sim, qual o subsídio?

5

6

7

Este formulário destina-se ao registo e acompanhamento da situação do(a) participante na operação
financiada pelo Fundo Social Europeu (FSE). "Participantes são as pessoas que beneficiam diretamente
de uma intervenção FSE e que podem ser identificadas pelas suas características e inquiridas sobre as
mesmas, e a quem as despesas específicas são destinadas." - (in Regulamento (UE) n.o1304/2013, do
Parlamento Europeu e do Conselho, de 17 de dezembro). O registo e o tratamento dos dados é efetuado
no respeito da Lei da Proteção de Dados Pessoais (Lei n.o67/98, de 26 de outubro - transpõe para a
ordem jurídica portuguesa a Diretiva n.o 95/46/CE, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 24 de
outubro de 1995, relativa à proteção das pessoas singulares no que diz respeito ao tratamento dos
dados pessoais e à livre circulação desses dados).

Consentimento
Declaro, para os devidos efeitos, ser verdadeira a informação prestada neste formulário e autorizo que os
dados constantes deste documento sejam registados no sistema de informação do fundo social europeu e
que relativamente aos mesmos possam ter acesso as entidades previstas no modelo de governação dos
fundos europeus estruturais e de investimento, aceitando também ser contactado para confirmação dos
elementos prestados bem como de outros que se venham a revelar de interesse geral, no âmbito dos
processos de monitorização e de avaliação do POISE.

Autorização do representante legal/encarregado de educação na participação desta atividade:
(Marcar apenas uma opção)

Sim

Não

Registo e publicação por via digital ou outra, de fotografias, imagens ou vídeos
do/a(s)seu(s)/sua(s) representado/a(s), desde que estes se destinem apenas a ilustrar as
atividades do CLDS4G GAIATIVA-TE III em que o/a(s) mesmo/a(s) participou(aram).
(Marcar apenas uma opção)

Sim

Não

Declaro, para os devidos efeitos, ser verdadeira a informação prestada neste formulário e autorizo que os
dados constantes deste documento sejam registados no sistema de informação do fundo social europeu e
que relativamente aos mesmos possam ter acesso as entidades previstas no modelo de governação dos
fundos europeus estruturais e de investimento, aceitando também ser contactado para confirmação dos
elementos prestados bem como de outros que se venham a revelar de interesse geral, no âmbito dos
processos de monitorização e de avaliação do POISE. Todos os procedimentos acima referidos decorrem
ao abrigo da Política de Proteção da Privacidade e em conformidade com o Regulamento Geral de
Proteção

de

Dados

2016/679

de

27

de

abril,

cujas

disposições

começaram

a

produzir

efeitos

no

ordenamento jurídico português em 25/05/2018. Declaro que dou o meu consentimento, relativamente à
autorização de registo, tratamento e portabilidade dos meus dados.

Data:
(Exemplo: 7 janeiro de 2022)

Assinatura:
(Conforme o CC)

