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FICHA DE  INSCRIÇÃO  DO PARTICIPANTE* 
 
(*NÃO  ENVIE  FOTO  DESTE  DOCUMENTO  –  APENAS  DIGITALIZAÇÃO) 

 

.:Campos de Férias Novas Descobertas 2022:. 
 
 

Turno do Campo de Férias: (assinale uma cruz o(s) turno(s) de inscrição): 
 

Campo de férias TURNO I – 2 a 10 julho (12 - 17 anos) 

Campo de férias TURNO II – 16 a 24 julho (8 - 12 anos) 

Campo de férias TURNO III – 30 julho a 10 agosto (12 - 17 anos)  

*Campo de férias TURNO IV* – 20 a 28 agosto (8 aos 17 anos)    

Campo de férias TURNO V – 3 a 11 setembro (8 - 17 anos)    

* O turno IV tem vagas limitadas a 10. As outras 20 vagas são financiadas e têm 
inscrição através do Instituto Português Desporto Juventude. 

Inscrição nº _____ 

 

* Atenção: os participantes chegam no primeiro dia do campo entre as 15:00 e as 17:00, indicamos 
por email o seu horário de chegada 

1. DADOS DO PARTICIPANTE 

Nome:  

Data de nascimento:  

Idade:  

Naturalidade:  

Escolaridade:  

Escola:  

Nº cartão cidadão:  

Serviços de Saúde: 

Nº de beneficiário (NISS): 
 

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

Se respondeu sim, p.f. indique os seus nomes: 

1.  

 

 
 
 
 

Colocar foto 
Actualizada 
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3. IDENTIFICAÇÃO DOS PAIS / ENCARREGADO DE EDUCAÇÃO 

Nome da Mãe: 

Endereço: 

Código Postal: Localidade: 

Telemóvel: Correio electrónico: 

 

Nome do Pai: 

Endereço: 

Código Postal: Localidade: 

Telemóvel: Correio electrónico: 

 

Nome do encarregado de Educação: 

Endereço: 

Código Postal: Localidade: 

Telemóvel: Correio electrónico: 

 

 
 
4. DADOS PARA FACTURAÇÃO - as facturas/recibo serão emitidas com os seguintes dados: 

 

Nome / Entidade: 

Endereço: 

Código Postal: Localidade: 

Nº Contribuinte 

 

 

 

5. INFORMAÇÕES MÉDICAS DO PARTICIPANTE 

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. 
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O participante requer especiais atenções*, nomeadamente: 

• Alergias  __________________________________________________________________________ 

• Dieta (que esteja a seguir)  

____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________ 

• Medicamentação (que esteja a tomar) 1  

____________________________________________________________________________ 

• Outra qualquer situação clínica  

____________________________________________________________________________ 
1 - Indique a posologia dos medicamentos. Ao colocar a referência de medicação está a dar autorização 

para a sua ministração pela equipa PND ao seu educando. * Anexar documentos/ receitas se necessário. 

 

 

6. OUTRAS INFORMAÇÕES: 

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

Sim  Não  

• O participante sabe nadar? Sim  Não  

 

7. CARACTERIZE A PERSONALIDADE DO PARTICIPANTE 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 
 

 

 

8. PREÇO E FORMA DE PAGAMENTO - Campo de Férias Residencial, Preço/participante:  

PREÇO AO PÚBLICO EM GERAL  

Turno I, II, IV ou V - 280,00 € ou 265,00€ (para irmãos e primos) 

Turno III- 390,00€ ou 375,00€ (para irmãos e primos) 

OU 

PREÇO PARA SÓCIOS PND (COM COTAS EM DIA)   
Turno I, II, IV ou V- 255,00€ ou 240,00€ (para irmãos e primos) 

Turno III - 365,00€ ou 350,00€ (para irmãos e primos) 

 

 

 O pagamento poderá ser efectuado mediante cheque, numerário ou transferência 

bancária, apenas após RECEBER um email do Projecto Novas Descobertas com a 

confirmação de receção da ficha de inscrição e com a indicação do valor para depósito e 

do pagamento total: 
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Iban NIB: (PT50) 0045 7194 4015 2135 17136 * 

(Caixa de Crédito Agrícola – Projecto Novas Descobertas) 

 

*Por FAVOR após transferência envie o comprovativo para info@projectonovasdescobertas.org COM O NOME 

DO TITULAR DA CONTA E COM O NOME (S) DA (s) CRIANÇA (s) em que fez a transferência. 

 

Encarregado de Educação do participante inscrito: 

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. 

 

Assinatura do Encarregado de Educação  

________________________________________________________________________ 

(Conforme B.I.) 

Data: _____/_____/_____ 
 

ESTA FICHA DE INSCRIÇÃO SÓ SERÁ VÁLIDA SE FOR ENTREGUE JUNTAMENTE COM O TERMO DE 

RESPONSABILIDADE (PODE FAZER O DOWNLOAD NO ENDEREÇO ONDE FEZ O DOWNLOAD DESTA FICHA DE 

INSCRIÇÃO) DEVIDAMENTE ASSINADO E DATADO E ENVIADO VIA CORREIO (vale da lama, caixa postal 322 N 

8600-258 Odiáxere Lagos) OU VIA EMAIL (info@projectonovasdescobertas.org)  

 

ATENÇÃO: 

Deverá ler com cuidado o documento “Medidas de contingência COVID 19 em Campos de Férias 
PND 2022: Info aos pais” (faça o download no site no mesmo local onde efetuou o download 
desta ficha) para perceber o que tem de trazer para os Campos de férias em tempos de Covid 19. 

 

* 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. 
 
 
 

 

Coordenação Geral  

Projeto Novas Descobertas 

 

mailto:info@projectonovasdescobertas.org
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TERMO DE RESPONSABILIDADE DO ENCARREGADO DE EDUCAÇÃO*  

(UM POR CADA EDUCANDO)  
 

(*NÃO  ENVIE  FOTO  DESTE  DOCUMENTO  –  APENAS  DIGITALIZAÇÃO)  

 
 

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(s), 
 
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 Campos de Férias 

Novas Descobertas PND que têm lugar em Quinta do Vale da Lama, 8600-258 Odiáxere, Lagos no segundo 

período de tempo – por favor assinale a opção com X: 

 

Campo de férias TURNO I – 2 a 10 julho (12 - 17 anos) 

Campo de férias TURNO II – 16 a 24 julho (8 - 12 anos) 

Campo de férias TURNO III – 30 julho a 10 agosto (12 - 17 anos)  

Campo de férias TURNO IV – 20 a 28 agosto (8 aos 17 anos)    

Campo de férias TURNO V – 3 a 11 setembro (8 - 17 anos) 
 
 

 

1. - O PND compromete-se: 

a) A aceitar o participante de ______ anos, durante o período que decorrerá o campo de férias assinalado; 

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 inteira responsabilidade do PND;  

c) A devolver 75% do valor pago pela inscrição para desistências comunicadas com antecedência mínima 
de 72 horas (3 dias) da data de início do campo de férias selecionado; 

d) A devolver 100% do valor pago pela inscrição para situações de desistência com antecedência mínima de 
uma semana (8 dias); 

e) A reter 100% do valor pago pela inscrição para desistências comunicadas com antecedência inferior a 72 
horas da data de início da atividade ou sem aviso prévio de desistência;  

f) A fornecer a Alimentação de 5 refeições diárias (almoço); 
g) A selecionar e fornecer a equipa educativa necessária para o enquadramento do (s) participante (s), o 
material pedagógico, a assistência médica e medicamentosa 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. 
 

h) A cobrar ao Encarregado de Educação por participante o valor de assinale a opção correta com um X: 
 

 

PREÇO AO PÚBLICO EM GERAL 

Turno I, II, IV e V - 280,00 €                       265,00€ (para irmãos e primos) 

Turno III- 390,00€                                 375,00€ (para irmãos e primos) 

 

PREÇO PARA SÓCIOS PND* (COM COTAS EM DIA) 

 
Turno I, II, IV e V- 255,00€                        240,00€ (para irmãos e primos) 

Turno III - 365,00€                               350,00€ (para irmãos e primos) 
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2. – O Encarregado de Educação do Participante obriga-se: 
 

a) A pagar ao PND o montante por participante inscrito no turno assinalado e nas condições indicadas no 

anterior ponto 1. – Alínea h). 
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 participante. 
c) Cumprir o disposto nos regulamentos internos, 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 participante, 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 mínima de setenta e duas horas (três dias) antes do início do Campo de Férias dão 
direito à devolução de 75% do valor da inscrição; 
c) Em caso de cancelamento do Campo de Férias por responsabilidade total do PROJECTO NOVAS 

DESCOBERTAS será integralmente restituído o valor da inscrição. 
d) Em casos de cancelamento no decorrer da atividade devido a situações de força maior (ex. calamidades, 
acidentes, incêndio, pandemia covid 19 imposição de outra instituição legal), fora de controlo ou da 
responsabilidade da associação e para estar em conformidade com a lei que obriga a cancelamento, a 
associação pode reserva-se o direito à não devolução do valor de inscrição, para fazer frente a despesas já 
tidas;  
e) Ao PROJECTO NOVAS DESCOBERTAS reserva-se o direito de denunciar unilateralmente o presente 
ACORDO se o pagamento referido no ponto 1. – Alínea h) deste Termo de Responsabilidade 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:   ________________ 

 

*CONSENTIMENTO DE UTILIZAÇÃO DE DADOS PESSOAIS* 
 

A associação e IPSS – Projecto Novas Descobertas (P.N.D) – nos termos do Regulamento Geral sobre a proteção 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 | ☐ Não autorizo a utilização dos meus dados pessoais (ou/e a do meu educando) para os fins 
acima referidos, pela associação Projecto Novas Descobertas, 

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

☐SIM| ☐NÂO: A Escola pode usar fotografias do meu educando para efeitos de marketing, divulgação de atividades 
ou outros fins relacionados com a atividade da associação. 
 

Eu compreendo e aceito que se sou autorizado a fotografar, filmar ou registar a minha criança em atividades PND 
então deverei utilizar esses registos apenas para uso pessoal e caseiro. Não é permitido publicar (em nenhuma rede 
social) nem vender as fotos ou vídeos tirados. Terei também de ter a autorização consentida para obter esses mesmos 
registos. 

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

mailto:info@projectonovasdescobertas.org

