
FICHA DE INSCRIÇÃO  -  ARTESANATO

Autorizo a recolha de imagens, vídeo e fotografia durante o decorrer do evento, para uso exclusivo na promoção da iniciativa, na Página da 
Internet e Redes Sociais oficiais do Município de S. João da Pesqueira.

Declaro, ao abrigo do Regulamento Geral sobre a Proteção de Dados, que dou o meu consentimento de forma livre, específica e informada, para a 
recolha e tratamento dos meus dados pessoais por parte do Município de S. João da Pesqueira, incluindo o tratamento informático dos mesmos, 
abrangendo todas as atividades de tratamento realizadas com a finalidade de utilização pelo Município de S. João da Pesqueira, ficando os 
mesmos na base de dados do Município sem serem comunicados ou transmitidos para qualquer outra entidade, e que enquanto titular dos meus 
dados tenho conhecimento que a qualquer momento poderei retirar o consentimento agora facultado, não comprometendo a licitude do 
tratamento efetuado e sem prejuízo desses dados se manterem arquivados pelo período de 5 anos. Mediante solicitação, os dados poderão ser 
retificados a qualquer momento. Poderá contactar o Encarregado de Proteção de Dados do Município de S. João da Pesqueira através do             
n.º 254 489 999 ou Correio Eletrónico: dpo@sjpesqueira.pt .* Consulte o Regulamento Geral de Proteção de Dados do Município de S. João da Pesqueira em .www.sjpesqueira.pt

Aceito receber informação sobre atividades promovidas pelo Município de S. João da Pesqueira através de SMS e Correio Eletrónico.

AUTORIZAÇÃO - REGULAMENTO GERAL DE PROTEÇÃO DE DADOS

NOME: ____________________________________________________  N.º CONTRIBUINTE:__________________

MORADA: ____________________________________________________ LOCALIDADE: __________________________ 

CÓDIGO POSTAL: ________/______ Nº TELEFONE: ___________________ Nº TELEMÓVEL: _____________________

CORREIO ELETRÓNICO: _________________________ PÁGINA INTERNET/FACEBOOK: _____________________________

IDENTIFICAÇÃO DO PARTICIPANTE

Que produtos pretende expor/vender?

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

INFORMAÇÃO COMPLEMENTAR 

Executará trabalhos ao vivo na feira?           Sim          Não          

Tomei conhecimentos dos conteúdos descritos e aceito as condições. 

Assinatura do par�cipante: _____________________________________________________ Data: ____/____/2020

REQUISITOS DE PARTICIPAÇÃO:

Os artesãos podem inscrever-se a �tulo individual ou associações que apresentem artesanato genuíno e cer�ficado;-

Os expositores são responsáveis pela proveniência dos objetos/produtos expostos para venda, não podendo imputar qualquer 
responsabilidade à Organização caso haja ação de fiscalização por parte das en�dades competentes;

-

As peças artesanais terão de apresentar um trabalho manual por parte do artesão candidato correspondente a pelo menos 
70% do trabalho produzido;

-

A organização pode rejeitar as inscrições que não se enquadrem nos obje�vos, normas de par�cipação e funcionamento do 
evento;

-

Os par�cipantes selecionados serão contactados telefonicamente ou por correio eletrónico. -

INFORMAÇÕES

A ficha deve ser devidamente preenchida e entregue/enviada até ao dia 12 de fevereiro (quarta-feira), presencialmente no 
Balcão Único de Atendimento ou via correio eletrónico:  cris�nasalta@sjpesqueira.pt

-

TABERNAS

2020

Comunicamos que a Festa dos Saberes e Sabores se realizará nos fins-de-semana de 22 e 23 de fevereiro, 29 de fevereiro e 1 de 
março e 7 e 8 de março, no Salão de Exposições de S. João da Pesqueira, com abertura ao público às 9h30 e encerramento às 18h30.
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