Férias Desportivas de Verão 2012
Ficha Médica
Em caso de emergência médica, a entidade organizadora, na pessoa do Coordenador das Férias
Desportivas, encaminhará o participante para o Centro de Saúde de S. João da Pesqueira. Casos
ligeiros serão tratados no recinto. Esta ficha destina-se a uma intervenção mais rápida em caso
de necessidade. Seja minucioso!
Nome do Participante
Grupo Sanguíneo
Alergias, doenças e/ou situações clínicas conhecidas

Como agir

Medicação diária

Como tomar

Outras Observações

EX. Usa óculos ou lentes de contacto

Nome do Pai:__________________________________________________________________
Nome da Mãe:_________________________________________________________________
Médico de Família: _____________________________________________________________
Contactos a utilizar em caso de urgência: ______________ | _____________ | _____________
DECLARAÇÃO
Eu, abaixo assinado, declaro as afirmações anteriores como verdadeiras e correctas no
procedimento a tomar em caso de urgência.
O (A) Encarregado (a) de Educação: ________________________________________________

Férias
FICHA DE
Desportivas
INSCRIÇÃO
Municipais 2012

1 - Entidade Promotora
A entidade promotora do projecto FERIAS DESPORTIVAS MUNICIPAIS – VERÃO 2012 é a Câmara Municipal de S. João da
Pesqueira.

2 - Objectivos
- Ocupar os tempos livres dos jovens, em férias de verão;
- Proporcionar o desenvolvimento pessoal e interpessoal dos jovens, com promoção de auto-confiança, da capacidade
de iniciativa, da tomada de decisões, da noção de responsabilidade, espírito de solidariedade e colaboração;
- Fomentar a educação cívica e a integração social dos jovens, através da participação e envolvimento em actividades
desportivas e recreativas;
- Promover um estilo de vida activo e saudável em plenitude com o estado de equilíbrio físico, mental e social;
- Proporcionar aos jovens experiências agradáveis, fazer novos amigos, aprender novas habilidades.

Fotografia

Esta ficha de inscrição deve ser preenchida pelo (s) representante (s)
legal (is) do participante, em letra de imprensa e as condições gerais
do regulamento deverão ser, obrigatoriamente, assinadas.
Nome do Participante

Data de Nascimento

3 - Monitores

/

Os monitores que acompanham os jovens são os Técnicos de Desporto da Câmara Municipal de S. João da Pesqueira
juntamente com os participantes no projecto “Desporto e Jovens IN” promovido pelo Município de S. João da Pesqueira.

4 - Destinatários

(opcional)

Nº B.I. | Cartão do Cidadão do Participante

/

NIF do participante

Podem participar no projecto FÉRIAS DESPORTIVAS MUNICIPAIS – VERÃO 2012, todas as crianças nascidas entre 2004 e
1996 (deverão ter 15 anos de idade à data de 15 de Julho de 2012), residentes no concelho de S. João da Pesqueira.

5 - Duração e Horário
O projecto FÉRIAS DESPORTIVAS MUNICIPAIS – VERÃO 2012, terá lugar nos dias 2, 3, 4, 5, 6, 9, 10, 11, 12, 13 e 14 de
Julho entre as 09h30 e as 17h00.

Morada

Código Postal

-

6 - Espaços de Prática
- Complexo Desportivo do Parque da Mata do Cabo;
- Pavilhão Gimnodesportivo de S. João da Pesqueira;
- Outros.

Localidade

7 - Actividades a Desenvolver
- Desportos Colectivos (Futebol, Andebol, GiraVolei, Rugby, Pólo Aquático);
- Desportos Individuais (Ténis, Minigolfe);
- Actividades de Aventura (Caminhadas, Orientação, Canoagem, Actividades de Cordas, Acampamento);
- Actividades Aquáticas; entre outras…

Nome dos representantes legais

8 - A Inscrição Inclui
- Seguro de acidentes pessoais;
- Almoço nos dias das actividades;
- Transporte (A Câmara Municipal assegurará o transporte a todos os participantes das freguesias durante o período das
Férias Desportivas).

9 – Informações e Locais de Inscrição
Inscrição: 7,50€
As inscrições serão feitas através de uma ficha de inscrição devidamente preenchida a entregar:
- na secretaria do Complexo Desportivo Municipal (Piscina Coberta), no horário de funcionamento de 2ª a 6ª feira, das
9h00 às 20h45, e ao Sábado das 9h00 às 13h00.  254 489 991
- no Gabinete Técnico da Juventude e Desporto, no horário de funcionamento de 2ª a 6º feira das 9h00 às 12h30 e das
14h00 às 17h30.  925 200 355
- na secretaria do Complexo Desportivo do Parque da Mata do Cabo, no horário de funcionamento de 2ª a 6ª feira das
09h00 às 12h30 e das 14h30 às 21h00. 925 200 357
- na Junta de Freguesia da tua localidade
- www.sjpesqueira.com
- Facebook: Pelouro do Desporto Município de S. João da Pesqueira

10 – Documentos a Entregar
No acto da inscrição a ficha deverá ser acompanhada de uma fotocópia do cartão de utente, fotocópia do B.I., fotocópia
do NIF do participante ou fotocópia do Cartão de Cidadão e o comprovativo de pagamento.

Contactos Telefónicos

Observações

É a primeira vez que se inscreve nas Férias Desportivas? Sim

Não

(A preencher pela Entidade Organizadora)

Documentação a entregar:
Fotocópia do cartão de utente
Fotocópia do Bilhete de Identidade
Fotocópia do NIF
Ou
Fotocópia do Cartão do Cidadão
Pagamento da Inscrição

11 – Formas de Pagamento
O pagamento deverá ser efectuado no acto da entrega da inscrição nos locais indicados através de numerário ou por
tranferência bancária para o NIB. 003507380000014333028 (Município de S. João da Pesqueira).

Tomei conhecimento e aceito as condições gerais do regulamento interno das Férias Desportivas
O (A) Encarregado(a) de Educação

DATA LIMITE PARA ENTREGA DA FICHA DE INSCRIÇÃO – 26 JUNHO 2012

______________________________________________

