
Nome:

Data de Nascimento: / /

Morada:

Código Postal: -

Profissão: Nº BI/CC

Estado Civil: Telefone: Telemóvel:

Email:

Familiar / Próprio inscrito em outras atividades do Centro "Miúdos e Graúdos"? Sim Não

Tipo de Frequência:

8 Aulas por mês

12 Aulas por mês

Livre

Livre Extra

4 Aulas avulso

8 Aulas avulso

Modalidades a Frequentar:

Hip Hop Condicionamento Total

Local GAP

Circuito Danças Orientais

Treino Funcional Danças Africanas

Zumba Capoeira

Yoga

Pilates

Karaté Infantil

Ballet

Ginástica Acrobática

Defesa Pessoal

Observações:

Naturalidade:

Localidade:

Música

Teatro

Inglês

 

FICHA DE INSCRIÇÃO 

 

 

 

Eu_________________________________________________________________, abaixo assinado, ciente de que a realização de uma act ividade 
f ís ica pode acarretar algum risco, caso existam problemas clínicos que a contra -indiquem total ou parcialmente, declaro que aceito todas 
as responsabilidades inerentes à participação nas aulas em que me inscrevo e ou o meu educando, e pela presente declaração isento de qualquer 
responsabilidade a empresa “Brincadeiras em Conjunto, Centro Lúdico Educativo e Bem Estar, Lda.” os professores e demais pessoal associado. 

 

TERMO DE AUTORIZAÇÃO DE USO DE IMAGEM/ÁUDIO/DIVULGAÇÃO 

Eu abaixo assinado(a),  AUTORIZO    o      NÃO AUTORIZO          o uso das minhas imagens e ou do meu educando, fotografias, áudio (voz), filmagens, 

todo o material produzido exclusivamente pela empresa. 

A presente autorização é concedida a título gratuito, abrangendo o uso de tal material em todo território nacional e também no exterior, das seguintes 

formas: 

- Internet (site Oficial “Miúdos e Graúdos”) / Facebook / Flyers e outros meios de divulgação do Centro. 

Por esta ser da minha vontade, declaro renunciar, expressa, total e irrevogavelmente, a qualquer direito e/ou reclamação a título de direitos às minhas 

imagens ou a quaisquer outros que eventualmente resultarem decorrentes do uso do referido material e a qualquer título sem tempo determinado. 

____________________________________________________________ 

Assinatura       Póvoa de Varzim, _______ de ____________________ de 2015 
  

Aulas de Grupo e Atividades Extra Curriculares 


