
DADOS DO PARTICIPANTE

Nome

Morada

Código Postal Freguesia

Telefone Telemóvel

Nº Identificação Fiscal

E-mail

Centro de saúde / Unidade de Saúde Familiar

CONTACTO EM CASO DE EMERGÊNCIA

Nome

Telefone/Telemóvel

TERMO DE RESPONSABILIDADE (obrigatório)

Eu  ,

nascido  em   ,  com  o  Bilhete  de  Identidade/Cartão  Cidadão  número

,  pretendo participar  na 1ª  Edição  do Programa Atividade  Física  Sénior  +  55,

promovido pelo Município de Carregal do Sal, e declaro não possuir quaisquer contraindicações para a

prática de atividades físicas e desportivas.

Assinatura do participante

No caso do(a) Participante não conseguir assinar:

PROGRAMA MUNICIPAL DE ATIVIDADE FÍSICA PARA A POPULAÇÃO SÉNIOR – CARREGAL DO SAL

Confirmado e verificado de acordo com o bilhete de identidade/cartão cidadão



DADOS DE INSCRIÇÃO (a preencher pela Organização)

Designação do grupo Identifique o grupo

Data Inscrição

Taxa Única de Inscrição

Confirmo ter verificado os dados pessoais do participante, designadamente o nome, data de 
nascimento e NIF pelo documento de identificação no ato de inscrição.

A organização

Nº de inscrição recebido em

Funcionário(a)

Consentimento Expresso para o Tratamento de Dados Pessoais

Regulamento Geral da Proteção de Dados (Regulamento UE nº 2016/679

Disposição sobre o tratamento de dados pessoais:

O Município de Carregal do Sal, enquanto autarquia local, dispõe de atribuições, designadamente, no domínio da

educação, do património, da ciência e cultura e dos tempos livres e desporto.

Neste contexto, o Município de Carregal do Sal promove um programa de exercício físico e envelhecimento ativo

denominado Atividade Física Sénior + 55.

Nos termos do Regulamento Geral de protecção de Dados (RGPD), o Município de Carregal do Sal informa que os

dados pessoais recolhidos – nome, nº de contribuinte fiscal, nº de telefone ou telemóvel (….) – serão incorporados

num  ficheiro  e  utilizados  exclusivamente  com a  finalidade  de  criar  as  estritas  e  necessárias  condições  para  o

planeamento, a organização e a inscrição dos interessados na 1ª Edição do Programa Atividade Física Sénior + 55.

O Município de Carregal do Sal em caso algum comercializa ou cede a terceiros os dados recolhidos, sempre que não

esteja em causa o cumprimento de obrigações legais. 

Consentimento expresso:

Os meus dados pessoais podem ser tratados com a minha autorização e o meu consentimento expresso,
que assinado, para fins de divulgação de oferta de serviços e eventos que decorram sob a responsabilidade
do Município de Carregal do Sal.

Declaro ceder, para todos os efeitos legais, incondicionalmente, por prazo indeterminado e a titulo gratuito
ao Município de Carregal do Sal, os direitos de utilização da minha imagem, tal como captada nas fotografias
e/ou filmagens realizadas no âmbito da 1ª Edição do Programa Atividade Fisica Sénior +55, autorizando a
sua reprodução, publicação, adaptação, utilização ou reutilização.

Desta forma, autorizo que os meus dados pessoais sejam utilizados para permitir a minha inscrição na 1ª Edição
do Programa Atividade Física Sénior +55, bem como o envio de comunicações relacionadas com a atividade, as
ações e os eventos que decorram no âmbito do Setor do Desporto e Ação Social.

Assinatura do participante

Data:

PROGRAMA MUNICIPAL DE ATIVIDADE FÍSICA PARA A POPULAÇÃO SÉNIOR – CARREGAL DO SAL

5€

Pedido de Isenção (entrega do comprovativo de isenção e oficio)

2,5€ (Cartão 66)
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