
                                                                   

                                                        
 

 
FICHA DE INSCRIÇÃO – VERÃO EM MATOSINHOS 2022 

IDENTIFICAÇÃO DO PARTICIPANTE 
 Nome completo  

Idade  Data de nascimento  Contribuinte  

Morada  
Freguesia  Concelho  Código Postal  

 

IDENTIFICAÇÃO DO ENCARREGADO DE EDUCAÇÃO 
 

Nome completo  
Contribuinte  

Telemóvel  Contacto de Emergência  

E-mail  
    

PERIODO EM QUE SE INSCREVE  
VALOR  
(geral) X 

VALOR  
(utentes MS ou >=2 filhos) X 

1ª semana de campo de férias 04 a 08 de julho  75 €  67.5 €  

2ª semana de campo de férias 11 a 15 de julho  75 €  67.5 €  

3ª semana de campo de férias 18 a 22 de julho  75 €  67.5 €  

4ª semana de campo de férias 25 a 29 de julho  75 €  67.5 €  

5ª semana de campo de férias 01 a 05 de agosto  75 €  67.5 €  

6ª semana de campo de férias 08 a 12 de agosto  75 €  67.5 €  

7ª semana de campo de férias 16 a 19 de agosto  60 €  54.0 €  

8ª semana de campo de férias 22 a 26 de agosto  75 €  67.5 €  

 
 

AUTORIZAÇÃO DO ENCARREGADO DE EDUCAÇÃO 

Declaro, para os devidos efeitos, que autorizo o meu educando a participar na atividade “Verão em Matosinhos 2022 – 

Campos de Férias Sub14”, promovida pela MS - Matosinhos Sport, EM, S.A., e que o mesmo não apresenta qualquer 

contraindicação para a prática de atividades desportivas.  
 

DECLARAÇÃO SOBRE O REGULAMENTO 

Declaro ter tomado conhecimento do regulamento e das normas de funcionamento desta atividade. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Assinatura: ________________________________________________________________________________ 
 
 

  

PROTEÇÃO DE DADOS: CONSENTIMENTO 

A privacidade e a segurança dos seus dados pessoais foram e continuarão a ser uma prioridade nossa. 

De acordo com o disposto no Regulamento Geral de Proteção de Dados, o tratamento dos seus dados pessoais na parte 

que se refere à utilização do seu email e captação de imagens do seu educando, implica que nos dê previamente o seu 

consentimento para esse efeito, validado por uma “… manifestação de vontade, livre, específica, informada e explicita”. 

a utilização do email terá como finalidade o envio de informações referentes ao campo de férias, nomeadamente, 

programa de atividades, ementa semanal e inquérito de avaliação de satisfação; a captação e tratamento das imagens 

por parte da Matosinhos Sport, Em, S.A. e do Município de Matosinhos, terá como única finalidade a divulgação (através 

dos usuais meios de comunicação) de atividades desenvolvidas por estas duas entidades. 

Enquanto titular dos dados pessoais tem o direito de retirar o seu consentimento a todo o tempo, com efeitos para 

futuro, ou seja, sem que tal comprometa “... a licitude do tratamento efetuado com base no consentimento previamente 

dado”. para  tal, basta que manifeste essa vontade remetendo um email para: protecaodedados@matosinhosport.com, 

ou junto de qualquer um dos responsáveis pelo campo de férias e ou seus monitores.   

Autorizo a Matosinhos Sport a tratar o meu email nos termos e para as finalidades referidas:   sim              não 

Autorizo a Matosinhos Sport e o município de Matosinhos a captar e tratar imagens do meu educando, nos termos e 

para as finalidades referidas:    sim              não 

 

OBS. 
 
 


