
 

Ficha de Inscrição - Happy Kids 2022 

 

Inscrição - Happy Kids 

1 a 15 de julho de 2022 
 

Dados do participante 

Nome: ___________________________________________ Data de nascimento: ___/___/____ 

Número do cartão de cidadão: ________________________ Validade __/___/___ 

Número de identificação fiscal: _______________________  

Contacto (caso possua telemóvel): ____________________  

Morada: __________________________________________ Localidade: _____________________ 

 

Dados dos pais/ encarregados de educação 

Nome: ___________________________________________ Parentesco: _____________________ 

Número do cartão de cidadão: ________________________ Validade __/___/___ 

Número de identificação fiscal: _______________________  

Contacto de e-mail: ________________________________ Contacto telefónico: _____________ 

Morada: __________________________________________ Localidade: _____________________ 

 

Nome: ___________________________________________ Parentesco: _____________________ 

Número do cartão de cidadão: ________________________ Validade __/___/___ 

Número de identificação fiscal: _______________________  

Contacto de e-mail: ________________________________ Contacto telefónico: _____________ 

Morada: __________________________________________ Localidade: _____________________ 

 

Frequência 

Pretende inscrever o participante no período: 

Período completo: 1 a 15 de julho: ____________ Apenas na 1ª semana (1 a 8 julho): __________ 

Apenas na 2ª semana (11 a 15 de julho): ________ Outro: _________________________________ 
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Transporte 

Caso o participante resida fora da vila do Crato, necessita de transporte de vinda e ida para o 
Agrupamento de Escolas do Crato? 
 
Sim _________ Não ________ 

 

Entrada e Saída do Recinto 

O participante está autorizado a sair do recinto do Agrupamento de Escola do Crato, em que 
condições? 
 
Sozinho: _________ Com familiares/amigos (nomes): __________________________ 

Apenas acompanhado dos pais/encarregados de educação:  ______________ 

 

Saúde  

O participante possui alergias/intolerâncias a alimentos ou medicamentos? 
 
Sim: _________ Não: ________ 

Se respondeu Sim, indique quais:  ______________________________________ 
 
 
O participante possui problemas de saúde que sejam importantes os monitores terem 
conhecimento? 
Sim: _________ Não: ________ 

Se respondeu Sim, indique quais e qual o procedimento a efetuar em caso de emergência (p.e. 
medicação a administrar):  ___________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________ 
  

 

Autorizações 

Fornecimento dos dados deste documento à organização do Happy Kids, com o intuito de ser 
efetuada a inscrição do participante, o seguro e ser contactado caso seja necessário. 
 
Autorizo: _________ 

Não autorizo: ____________ 

 
 
 
Captura de imagem (fotografia ou vídeo) e partilha nas redes sociais do Município (Site, Facebook, 
Instagram e Portal da Educação).  
 
Autorizo: _________ 

 
Não autorizo: ____________ 
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Participação nas atividades que envolvem pintura de unhas, tatuagens com glitters e penteados. 
(caso só autorize algumas, sublinhe as que autoriza). 

Autorizo: _________ Não autorizo: ____________ 

Participação nas atividades que envolvam deslocamento para fora do concelho do Crato: 

Centre Equestre de Portalegre (5 ou 8 de julho):     Autorizo: _________       Não autorizo: ___________ 

Monte perto de Vale do Peso (12 de julho):             Autorizo: _________       Não autorizo: ___________ 

Barragem do Maranhão (dia 15 julho):                       Autorizo: _________       Não autorizo: ___________ 

Obs.: Caso não autorize, o Happy Kids não se responsabiliza por acompanhar o participante no recinto do 
Agrupamento de Escolas do Crato, enquanto o grupo está na atividade exterior. Por isso, neste dia o aluno 
não deve dirigir-se para o Happy Kids no horário das devidas atividades. 

Normas 

Teve conhecimento do normas do Happy Kids 2022 e responsabiliza-se por zelar pelo 
cumprimento das regras de bom comportamento do participante que está a inscrever? 

Sim: _________ Não: ____________ 

Data: __/___/_____  Assinatura: ______________________ 
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