
Eu, ______________________________________________ declaro que autorizo o meu educando 
______________________________________________ a participar no Verão em Movimento’20, 
organizado pelo Município de Vila Real, e me responsabilizo por todos os atos por ele 
cometidos e que não estejam de acordo com o regulamento deste campo de férias desportivas. 

Assinatura do Encarregado de Educação
____________________________________

Declaração de Responsabilidade de Saúde para a Prática Desportiva Não Federada

 (nome) __________________________________________________, portador do 
Cartão de Cidadão e/ou Bilhete de Identidade número ___________________, 
com validade ____/____/______, declaro para os devidos efeitos que o meu 
educando _______________________________________________ está apto à 
prática de atividades desportivas do Verão em Movimento’20 e não tem qualquer 
contraindicação ou doença infetocontagiosa que seja impeditiva desta prática. 
Por ser verdade e me ter sido solicitado, dato e assino a presente declaração. 

Vila Real, ______ de _________________ de _______

Assinatura do Encarregado de Educação
________________________________________

Nota: Esta declaração só é aceite e tem a validade da duração do Verão em Movimento’20, organizado pelao Município de Vila Real.

AUTORIZAÇÃO

DECLARAÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE SAÚDE



FICHA DE INSCRIÇÃODESTINATÁRIOS
Crianças e Jovens dos 6 aos 13 anos, de ambos os 
sexos, residentes no Concelho de Vila Real.

CALENDÁRIO DAS FÉRIAS DESPORTIVAS
I CAMPO - DE 6/JULHO A 17/JULHO
II CAMPO - DE 20/JULHO A 31/JULHO

A Atividade não funciona durante o fim-de-semana.

PERÍODOS DE INSCRIÇÃO
I CAMPO: DE 24/JUNHO A 26/JUNHO
II CAMPO: DE 1/JULHO A 3/JULHO
Não é possível inscrições para outros turnos fora do período 

estabelecido.

PROCESSO DE INSCRIÇÃO
As inscrições deverão ser realizadas na Piscina 
Municipal de Vila Real, das 8h30 às 12h30 e das 
13h30 às 15h00.

Inscrições limitadas a 100 crianças:
As inscrições serão efetuadas por ordem de chegada.
É permitida a inscrição, pela mesma pessoa, até ao máximo de 3 
crianças.

Documentos necessários: Comprovativo dos Escalões 1, 2 ou 

de Família Numerosa (quando aplicável); C.C./B.I. e NIF do 

Encarregado de Educação.

 

Nome da Criança (Completo) 

Data de Nascimento       Idade        Cartão de Cidadão
       
Nome do Encarregado de Educação   

Email (obrigatório)                    

Nº de Contribuinte             Contacto Telefónico

Outros dados sobre a criança:
Indique algum caso especial da Saúde ou Alimentar do seu 
educando a ter em conta

SEM ESCALÃO                               FAMÍLIA NUMEROSA
  
ESCALÃO 1                                                     ESCALÃO 2
  
COM ALIMENTAÇÃO          SEM ALIMENTAÇÃO

VALORES QUINZENAL POR CAMPO
Escalão 1 -  Inscrição e alimentação - GRATUITO  
Escalão 2 - 20,00  inscrição + 10,00€ alimentação
Famílias Numerosas - 20,00€ inscrição + 10,00€ alimentação
Sem Escalão - 40,00€ inscrição + 20,00€ alimentação
 
No valor da inscrição está incluído o seguro de acidentes 
pessoais e não está incluído outras atividades extras que 
impliquem pagamento no ato.
Será emitido um Recibo no valor da inscrição.


