
Nome da criança:_____________________________________________
 
________________________________________________________
 
Encarregado de Educação:____________________________________________________________
 
__________________________________________________________________________________________
 
Morada: _________________________________________________________________________________
 
__________________________________________________________________________________
 
_________________________________________________________________________________________
 
Código Postal: _________ - _____ Localidade:______________________________________________
 
Tlm.:_______________________________________  Telf.:_______________________________________
 
E-Mail:__________________________________________________________________________________
 

FICHA DE INSCRIÇÃO

Horário: 
De 20 para 21de dezembro, das 20:30 às 11:00 horas.

Destinatários: 
Crianças dos 7 aos 11 anos.

Acompanhamento do grupo: 
O grupo será acompanhado por técnicos da Biblioteca Municipal do Bombarral e Mala d’estórias.

Condições
- Esta iniciativa realiza-se com um número mínimo de 4 crianças e um máximo de 15.

- Preenchimento de ficha de inscrição facultada pelo serviço a autorizar a participação da criança na iniciativa.

- A Biblioteca Municipal do Bombarral confirmará por email a participação das crianças.

- Na eventualidade da criança inscrita não poder participar, o adulto deverá informar os serviços da Biblioteca      
  Municipal dessa mesma impossibilidade com pelo menos 48 horas de antecedência.

- A Câmara Municipal de Bombarral – Biblioteca Municipal assegura a todos os participantes um seguro de 
  acidentes pessoais e de responsabilidade civil durante o período em que se realiza a iniciativa.

Consulte as Normas de participação no portal do Município do Bombarral (www.cm-bombarral.pt)

Programa da atividade

20:30 – Receção dos participantes 

21:00 – Apresentação do grupo e 

             montagem do acantonamento 

             no “Labirinto das Estantes”

21:45 – “Roda de Leitura” 

             “O livro que só queria ser lido” 

             de José Jorge Letria

22:30 – Visualização de filme 

23:30 – Ceia do bibliófilo

00:00 – Hora do João Pestana: 

             lavar os dentinhos, chichi, cama!

00:30 – Silêncio, vamos dormir....

08:30 – Despertar na casa das historias

09:00 – Pequeno almoço

09:30 – Vitória, vitória vai começar a história… 

             “Mimi e Rogério audam o Pai Natal” 

             de Valerie Thomas e Korky Paul

11:00 – Entrega dos certificados 



Biblioteca Municipal do Bombarral
Telf.: 262 609 052 

E-mail: nuno.ferreira@cm-bombarral.pt | zita.melo@cm-bombarral.pt

AUTORIZAÇÃO DE USO DOS DIREITOS DE IMAGEM 
E TRATAMENTO DE DADOS PESSOAIS DE MENORES

___________________________________________________________________________, portador(a) do BI/Cartão de Cidadão 

n.º___________________, válido até _________________, residente em_______________________________________________ 

_________________________________________________________________, na qualidade de titular das responsabilidades 

parentais de __________________________________________________________, portador(a) do BI/Cartão de Cidadão n.º 

_____________________, válido até ___________________, consente e autoriza expressamente a Câmara Municipal de 

Bombarral,  enquanto  Responsável  pelo  tratamento  de  dados  pessoais,  Município  de  Bombarral,  Praça  do 
Município,  2540-046,  Bombarral,  NIPC 506800580,  a proceder à utilização, reprodução e divulgação do nome, 
imagem  e/ou  voz do  seu filho(a),  obtidos através de  fotografias, vídeos e/ou gravações de voz, ou partes dos 
mesmos, nas quais intervenha, para as seguintes finalidades:

      Participação no âmbito da atividade “Noite na Biblioteca”. 

A  presente  autorização  tem  carácter  gratuito,  não  sendo  devido  qualquer  pagamento ou  retribuição pela 
cedência  ou utilização  de direitos  presentes e futuros de utilização do nome, imagem e/ou voz do seu filho(a), 
por  tempo  ilimitado,  e  referindo-se  à  totalidade  de usos que  possam ter o  nome, imagem  e/ou voz do seu 
filho(a) ou partes dos mesmos, que podem ser utilizados em todos os países do mundo.

O  consentimento pode ser retirado  a todo o tempo,  sem comprometer  a licitude do tratamento efetuado com 
base  no  consentimento  previamente  dado,  através  de  comunicação  escrita  dirigida  ao  Responsável  pelo 
tratamento  de  dados  pessoais para  a morada  abaixo indicada,  cujos efeitos  se  produzirão  no  prazo  de 30 
(trinta) dias a contar da data da sua receção.

Declara, sob compromisso de honra, ser o titular das responsabilidades parentais.

Declara ter conhecimento

    Que leu e aceita as normas de participação na atividade “noite na Biblioteca”.
 
     Que os dados pessoais do seu filho(a) serão exclusivamente tratados para os fins acima indicados e que, de    
     acordo com a legislação sobre Proteção de Dados Pessoais, pode(m) exercer os direitos do seu filho(a) de 
     acesso, retificação, apagamento, oposição, limitação e portabilidade, em representação do(a) mesmo(a), 
     solicitando-o, por escrito, por e-mail para protecaodedados@cm-bombarral.pt   ou por correio para Município 
     de Bombarral, Praça do Município, 2540-046, Bombarral, devendo, em qualquer caso, comprovar a(s) sua(s) 
     identidade(s) e especificar o direito ou os direitos que pretende(m) exercer em representação do seu filho(a).

     Do direito de apresentar reclamação à autoridade de controlo competente em matéria de proteção de dados  
     pessoais.

___________________, ______de_________de 20_____

_________________________________________________ 

(O titular das responsabilidades parentais)


