Ano letivo 2021/22
Ficha de Inscrição
NOME (completo):
__________________________________________________________________________________
MORADA:
__________________________________________________________________________________
Código Postal: ____________ - _________ Localidade: _____________________________________
N.º BI/CC ____________________ ___ __________ Emissão/Validade: ______/_______/__________
N.º Identificação Fiscal: _____________________ Data de Nascimento: ______/______/___________
Telefone: ____________________ Telemóvel: ____________________
E-mail: ____________________________________________________________________________
Áreas musicais que gostaria de aprender:
 Acordeão (possuir instrumento próprio)

 Canto

 Baixo

 Guitarra (possuir instrumento próprio)

 Batería

 Piano

Responsável pelo Poder Parental
(para menores de 18 anos)

NOME (completo):
_________________________________________________________________________________
MORADA:
_________________________________________________________________________________
Código Postal: ____________ - _________ Localidade: ____________________________________
N.º BI/CC ____________________ ___ __________ Emissão/Validade: ______/______/__________
Data de Nascimento: ______/______/__________
Telefone: ____________________ Telemóvel: ____________________
E-mail: ___________________________________________________________________________
Declaro sobre compromisso de honra a veracidade dos dados constantes no presente documento.
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CONSENTIMENTO INFORMADO PARA EFEITOS DO RGPD
nos termos e para os efeitos do previsto no Regulamento Geral de Proteção de
Dados declara ser sua livre, esclarecida, específica e inequívoca vontade autorizar
a utilização dos seus dados pessoais para os efeitos previstos neste
requerimento/formulário, permitindo o seu tratamento em ficheiros de dados
pessoais informatizados ou manuais.
nos termos e para os efeitos do previsto no Regulamento Geral de Proteção de
Dados declara ser sua livre, esclarecida, específica e inequívoca vontade autorizar
que os seus dados pessoais constem da base de dados do Município de Avis.
nos termos e para os efeitos do previsto no Regulamento Geral de Proteção de
Dados declara ser sua livre, esclarecida, específica e inequívoca vontade autorizar
a manutenção dos seus dados pessoais nos termos e pelos prazos fixados no
Regulamento Arquivístico para as Autarquias Locais, aprovado pela Portaria n.º
412/2001, de 17 de abril, alterada e republicada pela Portaria nº 1253/2009, de 14
de outubro.

DIREITOS DE IMAGEM
Para efeitos de informação, publicação e divulgação das atividades, nas páginas
geridas pelo Município,

 Facebook;
 Instagram;
 Boletim Municipal;
 Cartazes e outros suportes de informação e divulgação, dou consentimento para
a cedência de imagens.

_________________, ______ de _________________ de 20____

O aluno

O responsável pelo poder parental

_____________________________________

_____________________________________
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