Educação e Conhecimento
education and knowledge
www.famalicao.pt
educacao@famalicao.pt
MUNICIPIO DE VILA NOVA DE FAMALICÃO

Praça Álvaro Marques
4764-502 V.N. de Famalicão

Marchas Antoninas Infantis

tel. +351 252 320 956
NIF 506 663 264

Ano Letivo 2020/2021
Ficha de inscrição

Estabelecimento de Ensino/Instituição:
Contacto Estabelecimento de Ensino/Instituição:

NIF:

E-mail Estabelecimento de Ensino/Instituição:
Nome do/a Coordenador/a Estabelecimento de Ensino/Instituição:
Nome do/a Professor/a Titular da Turma:

Telemóvel(facultativo):

E-mail do/a Professor/a Titular da Turma:
Música Gravada: Escolha um item
Música ao Vivo: Escolha um item
Ano de Escolaridade: Escolha um item

N.º Crianças/Adolescentes

N.º Adultos

N.º de crianças/adolescentes com intolerância/alergia alimentar
Especificar tipo de intolerância/alergia (anexar comprovativo médico)

Necessita de transporte? Escolha um item
Morada de saída:

Observações/Sugestões:

Responsável da Atividade
Aos _________________

____________________________________________

Nota: As Inscrições na atividade serão sempre confirmadas por e-mail.
Para qualquer esclarecimento adicional contactar os Serviços Educativos através do número de
telefone 252 320 956 ou através de e-mail servicoseducativos@famalicao.pt
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O seu lugar

your place
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Regulamento Geral de Proteção de Dados – Informação sobre o tratamento de dados pessoais
O município de Vila Nova de Famalicão é responsável pelo tratamento de dados pessoais do requerente subscritor do requerimento, sendo a finalidade a expressa no presente formulário. O titular dos dados
tem direito de acesso, retificação, apagamento, limitação, oposição e portabilidade dos dados pessoais, bem como poderá a qualquer altura do tratamento retirar o consentimento. Em caso de duvida
poderá ser consultado o Encarregado de Proteção de Dados através do email: dpo@famalicao.pt. Para mais informações consulte www.famalicao.pt/politica_de_privacidade.

Agrupamento de Escolas:

Observações:

- A atividade será realizada no dia 9 de junho de 2021. (Caso as condições
climatéricas não permitam a realização do desfile, as instituições educativas participantes
serão informadas)
- O Município disponibiliza transporte para todas as instituições educativas participantes
no desfile;
- O Município disponibilizará lanche para todos as instituições educativas participantes no
desfile;
- Cada Instituição deverá entregar apenas uma única ficha de inscrição com o número
total de crianças e adultos participantes;
- A ficha de inscrição deverá ser enviada impreterivelmente, até o dia 10 de janeiro de
2021 para a Divisão de Educação através de:
E-mail: servicoseducativos@famalicao.pt
- Para qualquer esclarecimento adicional contactar os Serviços Educativos através do
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número de telefone 252 320 956 ou servicoseducativos@famalicao.pt

