
Área reservada a preenchimento pelos serviços administrativos do Tempo de Aventura Inscrição Nº

Nome participante:

Morada: Email:

Codigo postal Entidade: Inscrição Particular

Cartão Cidadão/BI nº: Idade (durante o turno): Data de Nascimento:

Nome dos encarregados de educação: Parentesco: Telemóvel: Telefone: Tel. Trabalho:

A esta Ficha de Inscrição o Enc. Educação deve adicionar os seguintes documentos:

. Cópia do Cartão de Cidadão ou Cópia do BI do Participante e Enc. de Educação

. Cópia do Cartão de Saúde do Participante (Seguro de saúde, SNS ou outro sistema/sub-sistema a qual pertença)

Inform. relativas á deslocação do Participante na entrada e na saída final do Campo de Férias:

 O participante chegará ao Campo de Férias em transporte efectuado pela empresa Transjamor,Lda
Informações sobre o Participante (assinalar com X):

. O participante já participou em Colónias ou Campos de Férias? Sim Não

. O participante já participou em Colónias ou Campos de Férias do Tempo de Aventura? Sim Não

. O participante sabe, seguramente, nadar? Sim Não

. O participante sabe, seguramente, andar de bicicleta? Sim Não

. O participante tem vertigens (que o impeçam de participar em alguma actividade)? Sim Não

. O participante tem algum irmão /familiar/ amigo a frequentar o mesmo turno? Sim Não

Ficha Inscrição Viagem Finalistas 6.º Ano EBI Miraflores 28 a 30/06 2013 
Campo Férias Cadaval
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       TEMPO DE AVENTURA - VERÃO 2013

Área reservada a preenchimento pelos serviços administrativos do Tempo de Aventura Inscrição Nº

Ainda na Caracterização do Particpante:

Nome participante:

Informações sobre o Participante (assinalar com X):

. O Participante tem dificuldades auditivas? Sim Não

. O Participante tem dificuldades de visão (usa permanentemente óculos)? Sim Não

. O Participante tem Asma/Renite alérgica e faz-se acompanhar da respectiva medicação? Sim Não

. O Participante tem uma  rotina alimentar regular com restrições específicas? Sim Não

  Se Sim, descreva quais:

. Existem características relevantes de comportamento do Participante que queira destacar? Sim Não

  Se Sim, descreva quais:

. O Participante toma regularmente medicação? Sim Não

  Se sim, descreva a causa e posologia da mesma (anexar cópia da prescrição médica) :

. Outras Observações:

Pelo Encarregado de Educação do Participante inscrito:

Compreendendo estas permissas, declaro que autorizo o meu Educando acima indicado a participar no campo de férias. 

Declaro ainda que reune todas as condições necessárias para poder participar no campo de férias e não tem pertubações

do foro psiquico e doenças infecto-contagiosas.

As informações da presente  Ficha de Inscrição correspondem à verdade e não contem omissões.

Por ser verdade,

Local Data Assinatura do Encarregado de Educação

Declaro compreender que a total responsabilidade, nas suas várias vertentes, do campo de férias é da empresa Tempo de Aventura, e a 
responsabilidade do transporte até ao campo de férias da empresa Transjamor,Lda, sendo a APEE um elemento facilitador da participação 
dos alunos no mesmo, no ambito da viagem de finalistas do 6º ano 2012/2013. Durante o trajecto de autocarro, os alunos serão 
acompanhados por elementos da APEE e eventualmente alguns dos professores dos finalistas que se predisponham a participar.
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Tempo de Aventura - Animação e Gestão de Espaços, Lda.
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Condições:

VIAGEM DE FINALISTAS AO CAMPO AVENTURA DO CADAVAL                              

(28 A 30 DE JUNHO 2013)

Aos pais e encarregados de educação dos alunos do 6.º ano da EBI de Miraflores, 

condições de inscrição/pagamento:

5

• Ser sócio da APEE da EBI de Miraflores;

• Ficha de inscrição para a viagem de finalistas ao Campo Aventura do Cadaval

devidamente preenchida, rubricada e assinada pelo encarregado de educação ou pais;

• Termo de responsabilidade assinado pelo encarregado de educação ou pais.

� O valor da estadia com transporte é de 115,70€ (cento e quinze euros e setenta

cêntimos);

� Efectivar o pagamento de 50% do seu valor até 20 de Maio de 2013 - 57,85€ (cinquenta

e sete euros e oitenta e cinco cêntimos);

� Realizar a totalidade do pagamento até 14 de Junho de 2013.

� Meios de pagamento:

- Cheque (passado à ordem de Paula Filomena Farinha Tavares Cordeiro) ou Numerário

depositado em envelope fechado na caixa de correio da APEE da EBI de Miraflores,

situada junto à portaria da escola.

- Transferência Bancária para o NIB: 0035 0673 0005 3800 400 32 do banco Caixa Geral

de Depósitos, com o nome Paula Filomena Farinha Tavares Cordeiro(membro da APEE

que vai tratar das inscrições)

- Após realizado o pagamento por qualquer dos meios descritos acima, deverão enviar-

nos um e-mail, avisando-nos de tal facto para: apee.ebimiraflores@gmail.com



Desistências/Cancelamentos: 6

Informa-se que só serão aceites desistências da participação na viagem de finalistas do

6º ano, até ao dia 27 de Junho 2013, relativas a inscrições parcialmente ou totalmente

pagas, quando invocadas por escrito e devidamente comprovados, por motivos de

força maior e imprevisíveis à data da realização da inscrição.

As solicitações de desistências efectuadas nos ternos acima referidos serão analisadas

casuisticamente, pelo grupo de trabalho da APEE da EBI Miraflores directamente

responsável pela realização da viagem de finalistas ao Campo Aventura do Cadaval dos

alunos do 6ºano.

Mais se informa, que relativamente às desistências aceites só será devolvido 95% do

montante pago, durante os primeiros 5 dias úteis do mês de Julho 2013.


