FICHA DE INSCRIÇÃO DE ATLETA – Jogos Juvenis de Gaia 2022
JUNTA / UNIÃO DAS FREGUESIAS:
Data de
Nascimento
/
/
Localidade:
Contacto:

Nome do atleta:
Nº Contribuinte do atleta:
Endereço:
Encarregado de Educação:

Cartão cidadão nº
Cód. Postal:

-

M

F

MODALIDADE EM QUE SE INSCREVE (Assinale com X)
ANDEBOL
ATLETISMO
BADMINTON

And. 4 x 4

And. 5

BASQUETEBOL

FUTEBOL
DESP. ADAPTADO
GINÁSTICA

Fut. 5

Fut. 7

TÉNIS DE MESA
VOLEIBOL
XADREZ

NATAÇÃO
Termo de responsabilidade para atleta menor de 18 anos

Eu,

______________________________________________________________________

encarregado

de

educação

de_______________________________________________ declaro que, antes do início da prática de atividade física nos
Jogos Juvenis de Gaia, tomei conhecimento que é minha obrigação assegurar que o meu educando não tem quaisquer
contraindicações para o exercício da mesma, nos termos e para os efeitos do disposto n.º 2 do art.º 40.º da Lei n.º 5/2007, de
16 de janeiro (Lei de bases da atividade física e do desporto).
Comprometo-me a não deixar o meu educando frequentar os Jogos Juvenis de Gaia, caso tome conhecimento que deixou de
estar apto, por qualquer motivo, para a prática das referidas atividades.
Declaração
Mais declaro que:
1.

A participação é efetuada por livre vontade do menor e que assumo a responsabilidade pelos riscos inerentes à sua participação;

2.

O menor, não é atleta federado na modalidade em que se inscreve;

3.

Autorizo que sejam capturadas imagens para uso exclusivo em ações de divulgação e promoção deste evento;

4. Na qualidade de responsável (Pai, Mãe ou Responsável legal), em caso de menor idade (18 anos), aceito e concordo com as condições
de inscrição e participação, confirmando que tem a capacidade jurídica e a autoridade para agir em nome do menor inscrito.

RGPD
Com o Regulamento Geral de Proteção de Dados, a Câmara de Gaia, enquanto responsável pelo tratamento de dados, assume o
compromisso de garantir a segurança e proteção dos dados pessoais, através da adoção de um conjunto de medidas organizativas e
técnicas.
A recolha de dados pessoais e a captação de imagem destinam-se únicas e exclusivamente aos fins a que se destinam, ou seja, frequência
na atividade, promoção de eventos desportivos, não sendo cedidos a terceiros, salvo nos casos previstos na Lei. Estes dados são retidos
pelo período em que decorre o evento.
Nos termos da legislação aplicável é garantido aos utilizadores o exercício dos direitos dos titulares dos dados, devendo para tal dirigir um
email para epd@cm-gaia.pt.

Assinatura do Encarregado de Educação:
PREENCHIMENTO OBRIGATÓRIO: o não preenchimento da ficha de inscrição, implica a não-aceitação da inscrição e a não autorização de participação nos
Jogos Juvenis de Gaia por parte da Comissão Organizadora.

A preencher pela comissão organizadora

Nº de inscrição:

Assinatura ou carimbo da Junta /União das Freguesias ou do Dinamizador

