Colónias de Férias – Natal 2018
FICHA DE INSCRIÇÃO 2018
ALUNO
Morada
Localidade
D. Nascimento
N.I.F
E. EDUCAÇÃO
Telemóvel*

Código Postal

E-mail

*Este será o número utilizado para o envio de SMS com a referência de MB e o respetivo valor a pagamento.

Condições de Frequência:
✓

Os alunos inscritos nas salas de estudo afterschool beneficiam de 50% de desconto (exceto no prolongamento e dia
afterschool)*

✓

O preço inclui todas as atividades. Os alunos deverão trazer de casa lanche da manhã e da tarde, almoço, água, boné,
roupa e calçado confortável. O almoço deverá vir num termo, uma vez que não existe a possibilidade de aquecimento
do mesmo.

✓

Todos os alunos têm de adquirir uma pulseira de identificação.

✓

O pagamento do prolongamento é efetuado à parte.

✓

A Causas XXI reserva o direito de alterar o programa por motivos de força maior. A realização das visitas obriga a um
número mínimo de participantes.
1 Dia

Pack 5 dias **

25€

90€

Pack Pulseira + Seguro Prolongamento (18h
***
às 19h)
6,50 €

5€ / dia

Dia afterschool

Pulseira de
identificação

20€

1€

* Descontos não acumuláveis
** O pagamento de pack 5 dias implica que sejam seguidos
*** Apenas para novos alunos

Assinale, na tabela a baixo, os dias de frequência do aluno, bem como o prolongamento.
DIAS
FREQUÊNCIA
PROLONGAMENTO
DIAS
FREQUÊNCIA
PROLONGAMENTO

17.12

18.12

19.12

20.12

26.12

27.12

28.12

31.12

21.12

02.01
(Dia afterschool)

Colónias de Férias
Inscrições Abertas
DADOS DE SAÚDE
O aluno possui alguma alergia?
O aluno possui alguma doença?
O aluno está a tomar medicamentos?

Não ____
Não ____
Não ___

Sim ____
Sim ____
Sim ____

Qual?
Qual?
Qual?

Carcavelos, ____ de __________________ de 2018

O Encarregado de Educação,
______________________________
Sites/ Redes Socias
Salvaguardando a identidade e rosto do meu educando, autorizo para fins de divulgação do afterschool, a partilha de conteúdos digitais, do meu educando,
nomeadamente fotografias ou vídeos realizados no âmbito das suas atividades, sem que nada haja a ser reclamado a título de direitos conexos a estes conteúdos.
Sim ____ Não ____

Como teve conhecimento do afterschool? Site:

Familiares e/ou Amigos:

Outro:

____________________

