
                                                                                         D.P.H.A.G. –  EDUCAÇÃO  
       

_________________________________________________________________________________________________________ 
D.P.H.A.G. –Educação e Juventude 

Tel: 262 609 024 - e-mail: educacao@cm-bombarral.pt 
Praça do Município - 2540-046 Bombarral 

Tel: 262 609 020 Fax: 262 609 041 - e-mail: geral@cm-bombarral.pt 
   www.cm-bombarral.pt 

 

 
FICHA DE INSCRIÇÃO Nº________  

 

                           FÉRIAS DESPORTIVAS DA RO CHINHA E DO VI □ 
                 PROJETO DAR □ 
 
1. IDENTIFICAÇÃO DO/A ALUNO/A 
 

Nome Completo __________________________________________NIF________________BI/ CC_______________ 
 
    Data de Nascimento: ___/___/______Filho de: _____________________________________________________ e de 

 
________________________________________________________________Morada Completa: _______________ 
 
 ______________________________________________________________Código Postal _____________-_______ 
 

2. IDENTIFICAÇÃO DO/A ENCARREGADO/A DE EDUCAÇÃO 
 
Nome Completo: _________________________________________NIF__________________BI/CC______________ 

 
Morada Completa: _____________________________________________________Código Postal ________-______ 
 
Parentesco: ____________________________ Email ______________________________  @__________________ 
 
Contactos telefónicos: TM____________________/ ______________________ /___________________/____________________ 
 

 

3. INSCRIÇÃO NO TURNO (FÉRIAS DESPORTIVAS DA ROCHINHA E DO VI)  
(só possível em dois turnos ) 

□  1ºTurno : 25/06/2018 a 13/07/2018; = 14 dias Úteis 

□  2º Turno :16/07/2018 a 31/07/2018; = 12 dias Úteis 

□ 3º Turno : 03/09/2018 a 07/09/2018; = 05 dias Úteis 

A. Serviço de Refeições  :       SIM □           NÃO □    
      
   

A1) Dieta específica: SIM □       NÃO □       Se sim qual? ______________________________________ 
                             (Os atestados médicos,  e/ou pedidos de dieta especiais deverão ser entreg ues no ato da candidatura.)  

A2) Identificação do escalão de abono de família:        Escalão 1 □     Escalão 2 □     Outro  □ 
 
 
4. Projeto DAR  (só possível em dois turnos)  No projeto DAR apenas um dos turnos será gratuito 

□  1ºTurno : 25/06/2018 a 13/07/2018 = 14 dias Úteis 

□  2º Turno :16/07/2018 a 31/07/2018 = 12 dias Úteis 

□ 3º Turno :03/09/2018 a 07/09/2018 = 05 dias Úteis 
 

A. Serviço de Refeições  :       SIM □           NÃO □    
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A1) Dieta específica: SIM □       NÃO □       Se sim qual? ______________________________________ 
                             (Os atestados médicos,  e/ou pedidos de dieta especiais deverão ser entreg ues no ato da candidatura.)  

A2) Identificação do escalão de abono de família:        Escalão 1 □     Escalão 2 □     Outro  □ 
 

 

        B. Transporte : Só aplicável ao projecto DAR  

 SIM □           NÃO □   Localidade:_____________________________________P aragem:____________________________  
 

 
 

Declaração de autorização 
Eu, na qualidade de Encarregado de Educação do aluno, declaro que autorizo o meu educando a viajar acompanhado dos 

monitores responsáveis pela actividade bem como a efetuar o registo fotográfico pela organização. 

Mais declaro aceitar às normas de participação do meu educando no projeto Férias Desportivas da Rochinha e do Vi / projeto 

DAR – Desporto Atividades e Refeições. 

 

Bombarral, ____ de _______________ de 2018. 

 
 

Data: ____/____/______               ____________________________________________________________________ 
                                                        (Assinatura do/a Encarregado/a de Educação) 

 
 
 
A preencher pelos serviços: 
 
Nº da Fatura ________________ data__________  
 
Inscrição em lista de espera nº _____, nos turnos a baixo identificados 
__________________________________________________________________________ 

 

 
INSCRIÇÃO EM LISTA DE ESPERA nas Férias Desportivas  da Rochinha e do Vi 

□  1ºTurno: 25/06/2018 a 13/07/2018; 

□  2º Turno : 16/07/2018 a 31/07/2018;  

□ 3º Turno : 03/09/2018 a 07/09/2018, a data de término deste turno está dependente do início do ano letivo de 
2018/2019 

 
 
 
Tomei conhecimento que a inscrição do meu educando se encontra em lista de espera com o número 
_____ e que só será admitida se se encontrarem reun idas as condições para abrir uma nova turma (15 
inscrições) para o turno acima identificado. 
 
 

                                                     ____________________________________________________________________ 
                                                        (Assinatura do/a Encarregado/a de Educação) 


