
    
 
 

 

 
 

 
FICHA  DE  INSCRIÇÃO  DO  PARTICIPANTE  

 

.: OTL de Páscoa 2022 :.  
 
 
 

11 a 15 de Abril, 2022 - Dos 6 aos 12 anos 
 

1. DADOS DO PARTICIPANTE / PARTICIPANT DETAILS 

Nome/Name:  

Data de nascimento 
/Date of birth: 

 

Idade/age:  

Nacionalidade/ 
Nacionality: 

 

Escolaridade/Schooling:  

Escola/School:  

Telefone/Telephone:  

Correio 
electrónico/Email: 

 

Nº cartão cidadão ou BI/ 
Identification number: 

 

Serviços de Saúde. 

Nº de beneficiário/ 
Health number 

 

2. Vem acompanhado de algum familiar (irmão/primo) Sim  Não   

                                                                                     / Accompanied by a family member  yes  no  

Se respondeu sim, p.f. indique os seus nomes: / If you answered yes, please tell us their names: 

1.  

2.  

 

3. IDENTIFICAÇÃO DOS PAIS - ENCARREGADO DE EDUCAÇÃO / PARENTS IDENTIFICATION 

Nome da Mãe /Mothers name: 

Endereço/ Address: 

Código Postal/ Postal code: Localidade/Location: 

Telemóvel/ Mobile: Correio eletrónico/ Email: 



    

 

Nome do Pai/ Fathers name 

Endereço/ Address: 

Código Postal/ Postal code: Localidade/ Location: 

Telemóvel/Mobile: Correio eletrónico/email: 

 

Nome do encarregado de Educação/ Educational representative: 

Endereço/Address: 

Código Postal/Postal Code: Localidade/Location: 

Telemóvel/Mobile: Correio eletrónico/Email: 

 

4. PRENCHIMENTO OBRIGATÓRIO - as faturas/recibo serão emitidas EM NOME DE: 
Mandatory to fill in – the receipts will be in the following name: 

Nome / Entidade- NAME: 

Endereço/ Address: 

Código Postal/ Postal code: Localidade/ Location: 

Nº Contribuinte / Tax number 

 

 

5. INFORMAÇÕES MÉDICAS DO PARTICIPANTE / PARTICIPANTS MEDICAL INFORMATION 
NOTA: É conveniente que os participantes sejam vistos pelo médico antes de frequentarem qualquer Campo de Férias. 
Quando os Pais/ Encarregados de Educação assinarem este formulário estão a responsabilizar-se pelas condições de perfeita 
saúde dos seus filhos. 
NOTE: It is convenient that the participants see a doctor before participating in any Holiday Camp. When the parents sign 
this form they are responsible por the perfect health conditions of their child. 
 

O participante requer especiais atenções *, nomeadamente/ the participant requires the following 

special attention: 

- Alergias/ Allergies  ______________________________________________________________ 

- Dieta/Diet  ____________________________________________________________________ 

- Medicamentação /medication(que esteja a tomar) 1 ___________________________________ 

-Outra qualquer situação clínica /other clinical situations__________________________________ 

1 - Não se esqueça de indicar a posologia dos medicamentos (caso se aplique) | Anexar documentos se 
necessário. / 1 - Please indicate the medication dosage, attach documents if need be. 
 

6. Outras informações/other informations: 

• O participante já frequentou algum Campo de Férias organizado pelo Projecto Novas Descobertas? Sim 
  Não   

•  Has the participant ever participated in other Projecto Novas Descobertas Camps?  Yes  No  
 
 

 
 

• O participante sabe nadar? Sim  Não  / Can the participante swim? yes  No  
 
 



    
 

 
 
 
 

7. CARACTERIZE A PERSONALIDADE DO PARTICIPANTE/ 
CHARACTERISE THE PARTICIPANT´S PERSONALITY 
___________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________ 
 

 
 

Encarregado de Educação do participante inscrito/ The Participants Guardian: 

*Declaro que o meu Educando reúne todas as condições necessárias para poder participar no Campo 
de Férias organizado pela Associação Projecto Novas Descobertas, tendo eu e o participante tomado 
conhecimento e compreendido as regras estabelecidas no regulamento Interno.  
As informações prestadas correspondem à verdade e não contêm quaisquer omissões.  
*I Declare that the participant has the necessary conditions to be able to participate in the summer 
camp organized by Projecto Novas Descobertas, having both me and the participant knowledge of the 
rules of the Internal Regulation.  
The information provided is accurate and contains no omissions.  
 

Assinatura do Encarregado de Educação / Guardians signature 
__________________________________________________________________ 

(Conforme B.I.) (as on official ID) 
Data/Date: _____/_____/_____ 

 
* Todos os participantes ao inscreverem-se nos campos de férias PND são asseguradas para acidentes 
pessoais nas 24 horas dos dias presentes no campo de férias, segundo o disposto no artigo 17º do 
Decreto – Lei n.º 304/2003 de 9 de Dezembro e pela Portaria n.º 629/2004 de 12 de Junho.  
* All participants enrolling in PND summer camp are ensured against personal accidents during the 
24h of all days present at the summer camp, according to article 17 of Decree - Law No. 304/2003 of 
9 December and by Decree No. 629/2004 of 12 June, 
 

Coordenação Geral/ General Coordination: (Rachel Clare Marsden) 

_______________________________________________ 

 
 
 



    

  
 

 
 

*CONSENTIMENTO DE UTILIZAÇÃO DE DADOS PESSOAIS* 
 
A associação e IPSS  – Projecto Novas Descobertas (P.N.D) – nos termos do Regulamento Geral sobre 
a protecção de Dados (RGPD) efetua PEDIDO DE CONSENTIMENTO DE UTILIZAÇÃO DOS DADOS 
PESSOAIS, 
Os dados pessoais recolhidos são para serem utilizados exclusivamente pela associação PROJECTO 
NOVAS DESCOBERTAS com fins de inscrição, logísticas e seguros da ação em que se acabou de 
inscrever e para informações dadas aos técnicos da associação para melhor responderem às 
necessidades e expectativas dos participantes. 
 

☐ Eu AUTORIZO a utilização dos meus dados pessoais (ou/e a do meus educando) para os fins acima 
referidos, pela associação Projecto Novas Descobertas, 

☐ EU NÃO AUTORIZO  a utilização dos meus dados pessoais (ou/e a do meus educando) para os fins 
acima referidos, pela associação Projecto Novas Descobertas, 

☐ PRETENDO  receber informações da associação PROJECTO NOVAS DESCOBERTAS (via email: 
ex.Newsletter) 
 

Poderá a QUALQUER momento retirar este consentimento dado enviando email 
para info@projectonovasdescobertas.org  

 

 

 
 
 

 

*CONSENT OF USE OF PERSONAL DATA* 
 

The Association and IPSS – Projecto Novas Descobertas (P.N.D) – in the terms of the Portuguese 
General Regulation about the Protection of Data – makes the REQUEST OF CONSENT OF USE OF 
GIVEN PERSONAL DATA, the personal data collected, are to be used exclusively by the 
association PROJECTO NOVAS DESCOBERTAS with the end of: logistic and insurance registration of the 
action in which you sign up,  Information given to PND workers *to better correspond to your needs 
and expectations. 
 

☐ I AUTHORIZE the use of my personal data (or| and those of my pupil) for the ends above 
referred, by the association Projecto Novas Descobertas. 

☐ I DO NOT AUTHORIZE the use of my personal data (or| and those of my pupil) for NONE of the 
ends above referred, by the association Projecto Novas Descobertas. 

☐ I WANT to receive PND News and Newsletter (by email) 
 

You can, at any time, remove the authorization of consent of use of personal data by sending an 
email to info@projectonovasdescobertas.org 

  

mailto:info@projectonovasdescobertas.org
mailto:info@projectonovasdescobertas.org


    

 

 
 

TERMO DE RESPONSABILIDADE DO ENCARREGADO DE EDUCAÇÃO 
 

Entre: (nome do enc. Educação) ________________________________________________________,com 
BI/CC nº _________________e contribuinte nº ___________________, na qualidade de Encarregado de 
Educação de – nome do educando -______________________________________________, doravante 
designado por Participante, E a associação PROJECTO NOVAS DESCOBERTAS, pessoa coletiva nº 503277070, 
doravante designada somente por PND. 
Ambos aceitam reciprocamente o presente Termo de Responsabilidade, com vista à utilização dos serviços 
desta associação, por parte do participante na sua participação na 
atividade_____________________________a decorrer na Quinta do Vale da Lama, 8600-258 Odiáxere,Lagos 
no período entre –________________________. 
 
1. -O PND compromete-se: 
a) A aceitar o Participante de ________anos, durante o período que decorrerá desde das 
____________________________________________ 
b) A devolver os montantes já recebidos, na sua totalidade, caso a atividade para a qual o Participante se 
inscreveu for anulada por qualquer motivo da responsabilidade do PND; 
c) A selecionar e fornecer a equipa educativa necessária para o enquadramento do(s)participante(s), o material 
pedagógico, a assistência médica e medicamentos e um seguro nos montantes e condições definidos pelo artigo 
17º do Decreto –Lei n.º 304/2003 de 9 de Dezembro e pela Portaria n.º 629/2004 de 12 de Junho. 
d) A cobrar ao Encarregado de Educação por participante o valor de _______________. 
 
2. –O Encarregado de Educação do Participante obriga-se: 
a) A pagar ao PND o montante por participante inscrito 
b) A informar, por escrito, o PND de quaisquer condicionantes que existam, nomeadamente quanto a 
necessidades de alimentação específica ou cuidados especiais de saúde a observar do (s) participante (s). 
c) Cumprir o disposto no regulamento interno, bem como as instruções que lhes sejam dadas pelo pessoal 
técnico. 
 
3. –Disposições gerais: 
 
a) Os Encarregados de Educação poderão contactar telefonicamente e visitar o(s)participante(s), nas condições 
referidas nos pontos 14 e 15 do Regulamento Interno do Campo de Férias; 
b) Em caso de desistência por parte do Participante, apenas as desistências comunicadas por escrito com uma 
antecedência de mais de uma semana (8 dias seguidos) da data de início do campo de férias, OTL ou formação 
de animadores, ou da data de fecho de inscrições, dão direito à devolução completa (100%) do valor pago pela 
inscrição (depósito ou totalidade) (Vide ponto 7 do Regulamento Interno do Campo de Férias); 
c) Em caso de cancelamento do Campo de Férias por parte do PROJECTO NOVAS DESCOBERTAS será 
integralmente restituído o valor da inscrição (Vide ponto 8 do Regulamento Interno do Campo de Férias); 
d) Ao PROJECTO NOVAS DESCOBERTAS reserva-se o direito de denunciar unilateralmente o presente ACORDO 
se o pagamento não for liquidado conforme acordado. 
 
* Todos os participantes ao inscreverem-se nos campos de férias PND são asseguradas para acidentes pessoais 
nas 24 horas dos dias presentes no campo de férias segundo o disposto no artigo 17º do Decreto –Lei n.º 
304/2003 de 9 de Dezembro e pela Portaria n.º 629/2004 de 12 de Junho. 
 
 

O Encarregado de Educação                                                                 A Direção do PND 
_______________________________                                        ______________________________ 

Data:      ______________                                                            Data:________________ 


