
Data: _____/_____/________

Nome Completo: 
           
Nº Identificação:                   Contribuinte n.º: 
     
Morada: 
 
CP:                          Localidade: 
      
Telemóvel :   Email: 

SEMANA EM QUE SE INSCREVE

 PROGRAMA EM QUE SE INSCREVE

Autorizo o meu educando a efetuar o percurso para casa sozinho após o termo das atividades:
Autorizo   Não autorizo  

Autorizo que o meu educando seja fotografado, durante as atividades:
Autorizo   Não autorizo       
O meu educando sabe nadar:
Sim   Não   

Declaro que nos termos e para os efeitos da Lei de Bases da Atividade Física e do Desporto, artigo 40, nº 2, que me assegurei, 

previamente, que o meu educando, acima identificado, não tem quaisquer contraindicações para a prática das atividades físicas 

a desenvolver no Verão Náutico 2022.

DADOS DO PARTICIPANTE

AUTORIZAÇÃO DOS PAIS / ENCARREGADOS DE EDUCAÇÃO

2ª Semana – 27 Junho a 01 Julho

1ª Semana – 20 a 24 Junho

Nome Completo:

Data de Nascimento:

Nº de Identificação:

Morada:

CP:

Telemóvel:

Cuidados Especiais:

Contribuinte nº:
Sexo: M F

Localidade:

Email:

Semana completa 
(5 dias) - 125,00€         

Apenas um dia
( ____ ) - 30,00€        

4ª Semana – 11 a 15 Julho

3ª Semana – 04 a 08 Julho

6ª Semana – 25 a 29 Julho

5ª Semana – 18 a 22 Julho

8ª Semana – 08 a 12 Agosto

9ª Semana – 15 a 19 Agosto

Assinatura:

7ª Semana – 01 a 05 Agosto

11ª Semana – 29 Agosto a 02 Setembro

12ª Semana – 05 a 09 Setembro

10ª Semana – 22 a 26 Agosto

2022Verão
Náutico



NORMAS DE PARTICIPAÇÃO

1.  A inscrição para ser considerada efetiva, carece da entrega da ficha de inscrição devidamente 
preenchida, confirmação de vaga e pagamento do valor correspondente;

2.  Os participantes deverão respeitar regras de conduta moral e social, na interação com os restantes 
participantes e com os monitores, não sendo permitido qualquer tipo de agressão física ou psicológica;

3.  Os participantes têm que cumprir as orientações dos monitores;

4. A realização de cada programa semanal encontra-se sujeita a um nº mínimo de inscrições;

5.  O plano de atividades proposto poderá sofrer alterações sem aviso prévio, sendo que a organi-
zação reserva-se no direito de anular/ trocar atividades se, por necessidade, assim o entender;

6.  Utilização do telemóvel, apenas em locais e horários apropriados, de acordo com as orientações 
do Coordenador e dos Monitores;

7. A organização não se responsabiliza por quaisquer extravios de bens dos participantes.

PAGAMENTOS
Todos os pagamentos devem ser realizados directamente na Secretaria do Ginásio Clube Naval de Faro 
em dinheiro, multibanco ou através de transferência bancária (requere apresentação do comprovativo da mesma).

IBAN: PT50 001000001889835000150 
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