Ficha de Inscrição
Explicação e Apoio ao Estudo
Nº____
Dados do aluno:
Nome: _________________________________________________ Data de nascimento:____/____/____
BI/C.C:____________________ NIF: ____________________ Tel.: ____________________
E-mail: ________________________________________
Ano escolar:______ Turma:______ Escola:___________________________________________________
Modalidade em que se inscreve:

Explicação Individual

Trasporte

Explicação em Grupo
__

Disciplinas: _

Encarregado de Educação:
Nome:__________________________________________e-mail:__________________________
Morada:_________________________________________________ C.P:______- ___ ________
Contacto: ________________
Observações:________________________________________________

Pagamentos a efetuar:
- Inscrição:

________________________

- Seguro:

________________________

- Mês de junho 2020: ________________________
- Mensalidade:

________________________

Observações:

______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________

Horário escolar (assinalar a
disponibilidade):

Hora
09h 00m
10h 00m
11h 00m
12h 00m
13h 00m
14h 00m
15h 00m
16h 00m
17h 00m
18h 00m
19h 00m

2ª

3ª

4ª

5ª

6ª sábado

Nota: O Pagamente deverá ser efetuado até ao dia 8 de cada mês.

Autorização de Saída
Declaro igualmente que o meu educando esta autorizado a sair das vossas instalações acompanhado por:

____________________________________Parentesco:______________ Tel.________________
____________________________________Parentesco:______________ Tel.________________
____________________________________Parentesco:______________ Tel.________________

Eu_____________________________________ Enc. de Educação de _____________________________
recebi e tomei conhecimento do regulamento interno do centro.

Data: ____/_____/____ Assinatura: ________________________________________

Autorização de utilização de dados pessoais:

Autorizo a minha utilização dos meus dados pessoais nas seguintes condições:
A utilizaçao de dados pessoais comunicados pelo cliente respeita as normas impostas pelo regulamento Geral de
proteção de dados (RGPD, em vigor desde o dia 25 de maio de 2018, para cumprimentos das obrigações
jurídico-legais inerentes, transmitindo-os nas plataformas oficiais ou exigiveis nomeadamente para efeitos de
Comtabilidade, Segurança Social, AutoridadeTributaria (AT), seguradoras de acidentes pessoais e outras
entidades públicas ou privadas, a quem devam ser feitas comunicações legalmente exigíveis e comprometemonos a guardar absoluto sigilio dos mesmos em segurança.
Autorizo que todas as fotos e vídeos dos alunos e associados que frequentem as nossas instalações poderão ser
utilizadas nas nossas redes sociais como o Facebook, Instagram ou website.

Declaro que li e aceito as condições acima descritas.

Lisboa, _______/______/____________

Assinatura________________________________________________________________________

