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FICHA DE INSCRIÇÃO 

PROGRAMAS PRAIA-CAMPO SÉNIOR E PASSEIOS SÉNIOR OLIVAIS 

Nome _____________________________________________________________________________________ 

NIF 
 
 

Data de nascimento  
 
 

Morada 
 
 

Contacto telefónico 
 
 

Contacto de emergência 
 
 

Programa em que se inscreve  
 

Datas  

PRAIA-CAMPO SÉNIOR ☐ 

Semana _____/_____/________ a _____/_____/________ 
Semana _____/_____/________ a _____/_____/________ 
Semana _____/_____/________ a _____/_____/________ 
Semana _____/_____/________ a _____/_____/________ 

 

PASSEIO SÉNIOR ☐ 

Dia/mês/ano _____/_____/________ 
 

Documentos apresentados/anexos 

Documento de identificação ☐ 

Comprovativo de situação de reformado (+ 55 – 65) ☐ 

Declaração médica que ateste a possibilidade de frequentar os 

passeios e nomeadamente a praia ☐  

(assinalar a declaração de responsabilidade abaixo em alternativa)  

 
 
 
 
 

Consentimentos  
 

e Assinatura do/a inscrito/a   
 
 
 
 
 

 

☐ Tomei conhecimento das normas de funcionamento  

do programa, as quais aceito.  
 

☐ Declaro não possuir quais contraindicações para frequência  

de praia e prática da atividade física, estando apto à participação neste 
programa e atividades inerentes.  
 

☐ Autorizo o registo e utilizações dos meus dados para efeitos deste 

programa e de contactos posteriores no âmbito de outras atividades 
promovidas pela Junta de Freguesia de Olivais. 
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(Continuação)  

 
Consentimentos  

 
e Assinatura do/a inscrito/a   

☐ Autorizo o tratamento dos dados de voz e/ou imagem captados 

durante as atividades promovidas ou organizadas pela Junta de 
Freguesia, cedendo os direitos sobre os mesmos a título gratuito e sem 
necessidade de consulta prévia sobre as formas de utilização, agindo 
sempre a Junta de Freguesia de boa-fé. O tratamento tem por 
finalidade a promoção e divulgação dos projetos, eventos e atividades 
promovidas ou organizadas pela Junta de Freguesia nos diversos 
meios de comunicação deste órgão, nomeadamente nas páginas da 
redes sociais e sítios de internet. 
 
 

 
_____/_____/________ 
 

Assinatura dos Serviços  
 
 

 

Nota: Ficha a ser registada em base de dados de inscritos e arquivada em dossier do projeto. 

 

CALENDÁRIO DO PROGRAMA PRAIA-CAMPO SÉNIOR DA FREGUESIA DE OLIVAIS 2022 

(Programa provisório, sujeito a confirmação e/ou alterações em termos de locais.) 

1. Início a 20 de junho e término a 29 de julho, de segunda a sexta-feira, totalizando 6 semanas, 

entre as 8h e as 17h.  

2. Período da manhã: Praia na zona de Cascais/Estoril. 

3. Período da tarde: Parque/Jardim ou outro local de interesse em zona envolvente. 

4. Inscrições de 30 de maio a 8 de junho para as semanas de PCS de junho. 

5. Inscrições de 9 a 22 de junho para as semanas de PCS de julho.  

 

CALENDÁRIO DO PROGRAMA PASSEIOS SÉNIOR DA FREGUESIA DE OLIVAIS 2022 

1. Visita a local de interesse histórico/cultural/natural, seguido de almoço e momento de convívio 

(Programa provisório, sujeito a confirmação e/ou alterações em termos de locais) 

2. As inscrições para os Passeios Sénior decorrem apenas no próprio mês da iniciativa, até 8 

dias úteis antes do decorrer da mesma.   

3. Passeios previstos em 2022: 30 de setembro; 28 de outubro; 25 de novembro; e 16 de 

dezembro (locais a definir).  
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