FORMULÁRIO DE INSCRIÇÃO
MODALIDADE

Basquetebol

ÉPOCA DESPORTIVA 2020 – 2021
Andebol

Canoagem

Karaté

Ténis de Mesa

Dados do Atleta
Nome
NIF:

CC nº

Válido até

Morada
Código Postal
Telemóvel

Localidade

Data Nascimento

E-mail

Filiação
Nome Pai
NIF:

CC nº

Telemóvel

E-mail

Válido até

Nome Mãe
NIF:

CC nº

Telemóvel

E-mail

Válido até

No caso de Tutor
Nome
NIF:

CC nº

Telemóvel

E-mail

Encarregado de Educação para efeitos de contato

Válido até

Pai

Mãe

Tutor

Envio digital para gica@gica.pt

Documentos a ser entregues na secretaria (ou envio digital)

A PREENCHER PELA SECRETARIA

Cópia cartão cidadão Atleta (P/Efeitos Insc. Federa.)

Taxa de Inscrição

€

Comprovativo de escalão (S.Social 1 ou 2)

Valor da Mensalidade

€

Registo avaliação escolar final do ano anterior

Pag. Época 2020-2021

€

1 foto tipo passe do Atleta (ou envio digital)

Data de início

No âmbito da legislação em vigor sobre proteção de dados pessoais e do regulamento geral de proteção de dados
(RGPD), regulamento EU 2016/679, de 26 de abril, em vigor a partir de 25 de maio de 2018, autorizo o Ginásio
Clube de Águeda (GiCA) a processar os dados pessoais constantes do presente formulário, para receber
informação desportiva, eventos, newsletters, formações, ações promocionais e serviços, bem como novos pedidos
de consentimento neste âmbito, por correio eletrónico, SMS, etc..
Autorizo

Não autorizo

Para os devidos efeitos legais, autorizo a utilização das fotografias e imagens captadas no âmbito da modalidade
pelo GiCA para efeitos de promoção da modalidade e/ou Clube. Mais declaro expressamente, que as referidas
imagens e fotografias poderão ser utilizadas no âmbito de qualquer iniciativa ou ação de publicidade promovidas
pelo GiCA renunciando desde já a quaisquer direitos ou compensações que desta utilização possa eventualmente
resultar. As fotografias poderão ser reproduzidas parcialmente, na sua totalidade, em qualquer suporte (papel,
digital, magnético, tecido, plástico, etc.) e integradas em qualquer outro material (fotografia, desenho, ilustração,
vídeo, animação, etc.) conhecido ou que venha a existir. As imagens captadas em vídeo poderão, de igual modo,
ser utilizadas para qualquer fim publicitário ou promocional, decorrente da ação da Instituição.
Autorizo

Não autorizo

Autorizo o meu educando a ser transportado em veículos particulares para treinos , jogos, torneios ou quaisquer
outras atividades previstas no âmbito da modalidade.
Autorizo

Não autorizo

Comprometo-me ainda a regularizar os valores de mensalidades estipulados pela seção da modalidade em que
inscrevo o meu educado, até ao dia 8 de cada mês.
Termo Responsabilidade Covid-19 (SARS-COV-2)
Eu, abaixo assinado, na qualidade de Encarregado de Educação do Menor, declaro expressamente e para os
devidos efeitos, nomeadamente para cumprimentos das disposições normativas constantes da resolução do
Conselho de Ministros nº 43-B/2020, de 12 de junho, e das orientações e medidas de prevenção da Covid-19
emanadas pela DGS, para a prática da atividade desportiva, nomeadamente para modalidade que inscrevo o meu
Educando, e que o mesmo não apresenta quaisquer sintomas sugestivos ou sinais de doença COVID-19, pelo que:
Autorizo o registo de presença (registo do nome e contato telefónico), por data e hora (entrada e saída), nas
instalações onde decorrerão os treinos e jogos, para efeitos de eventual vigilância epidemiológica. Assim como
assumo totalmente o risco de eventual foco epidemiológico da doença Covid-19 (SARS-COV-2).
Tomei conhecimento do manual de procedimentos e Plano de Contingência do pavilhão Multiusos do Ginásio
Clube de Águeda para a COVID-19, ao qual dá o seu acordo, assumindo o compromisso do seu cumprimento
integral.
Ao assinar este documento declaro que autorizo o meu educando a frequentar a modalidade assinalada, aceitando
as normas e regulamentos estipulados pelo Clube e, caso exista, pela secção da respetiva modalidade.

Águeda
(Data – ano-mês-dia)
______________________________________
O Encarregado de Educação
(ou atleta se maior de idade)

