
 

FICHA DE INSCRIÇÃO – FÉRIAS ATIVAS PAC – 2022/2023 

 

NOME: _________________________________________________________________________________ D.N.: ____ / ____ / _________  

ESCOLA: __________________________________________________________ IDADE: _____________  NIF: _____________________  

 

NOME: ___________________________________________________TLM:  _______________________ E-MAIL: ____________________ 

MORADA: _________________________________________________________________ 

 
Dados Clínicos: 

Alergias? Sim Não Quais? _____________________________________________________________________________________ 

Doenças? Sim Não Quais? _____________________________________________________________________________________ 

Medicação Diária? Sim Não Quais? ______________________________________________________________________________ 

Tolerância ao Sol? Sim Não 

Restrições Alimentares? Sim Não Quais? _________________________________________________________________________ 

Alimentação Vegetariana? Sim Não  

 
Eu, ______________________________________________________________  (nome  do  E.E.), declaro que autorizo o meu educando  
_____________________________________________ (nome do educando) a participar nas FÉRIAS ATIVAS PAC – 2022/2023, e que as informações 
correspondem à verdade e assumo as consequências inerentes às mesmas, não omitindo quaisquer dados relevantes para o efeito a que estas 
se destinam. Declaro igualmente conhecer o regulamento interno da atividade. 
Quando a atividade diária termina o meu educando: (marcar com X a opção) :  

 1.  terá o E.E. à sua espera  

 2.  tem autorização para ser acompanhado por (escreva o nome da pessoa que o(a) irá buscar) __________________________________ 

 3.  tem autorização para ir sozinho para casa  

Relativamente à modalidade de inscrição pretendida e à autorização da utilização de dados e imagem: (marcar com X a opção)  

DATA & VALOR:(inclui atividades, almoço e seguro) VALOR A PAGAR: __________  


DESCONTOS: 

DADOS   Não autorizar  

IMAGEM  Autorizar a captação e utilização de imagens e sons (fotografia, vídeo e áudio), durante as atividades  Não autorizar  

 O Encarregado de educação,  
 _________________________________________  
 Nota: Para a inscrição ser válida terás de entregar: fotocópia do teu CC e do teu Encarregado de Educação + fotocópia do cartão da escola (caso seja do agrupamento)

 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

VIRTUAL 

Caso pretenda inscrever o seu educando nos nossos campos de férias sem se deslocar temos essa possibilidade. Basta enviar-nos um email para 
secretaria@pacodearcosclube.pt com a ficha de inscrição preenchida e assinada + fotocópia do seu CC e do seu educando. Nesse mesmo dia 
confirmaremos a inscrição e no caso de existir alguma dúvida não hesitaremos em contactá-lo.  

SENCIAL  

Eu, __________________________________________ (nome de quem recebe inscrição), da instituição ___________________ , declaro que recebi 
______€ de _____________________________ (nome do EE) relativos à inscrição na atividade Férias Ativas PAC – 2022/2023 do(a) participante 
_____________________________________. Afirmo igualmente ter entregue ao participante um pré-recibo que comprova a inscrição.  

Paço de Arcos, _____ de ____________ de 2022  

_________________________________________________________ 

(assinatura) 

85€  Atleta PABC semana inteira

Autorizar o Paço de Arcos Clubea utilizar a informação constante na ficha para envio de informações genéricas e/ou promocionais |

Semana inteira (não sócio)                                                    (100€) Diário (não sócio) (25€)
(escolha o(s) dia(s))

Dia 26 Dia 27 Dia 28 Dia 29 Dia 30

20 €  Atleta PABC diário

mailto:secretaria@pacodearcosclube.pt
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