1º Ciclo

Atividades
EXTRACURRICULARES
HIP HOP | YOGA | BALLET | TEATRO

RUA BAIRRO DA MATA, 52, 1º-S, 4535-350 SANTA MARIA DE LAMAS
INFORMAÇÕES 256 081 380 | 966 726 116 | OGRANDESABIOLDA@GMAIL.COM

FICHA DE INSCRIÇÃO
ANO LETIVO 2019 | 2020
Dados do (a) aluno (a)
E.B. 1
Nome Aluno
NIF

Data Nasc.
Morada

REGULAMENTO

VALOR DE INSCRIÇÃO: 15€

Válido para todas as atividades

1. É obrigatório a entrega da ficha de inscrição, devidamente preenchida, antes do aluno
iniciar qualquer atividade;
2. Os alunos estão cobertos por um seguro;
3. As aulas iniciam em outubro e terminam no final do ano letivo;

Cód. Postal

Localidade

Contactos
Email
Nota 1: Todos os campos são de preenchimento obrigatório

4. As mensalidades são fixas independentemente do número de aulas
que os alunos frequentem;
5. As aulas têm uma duração de 45 min.;

ATIVIDADES PRETENDIDAS

6. Nas férias escolares as atividades serão interrompidas;

HIP HOP

12€

YOGA

12€

7. Nos meses de dezembro e abril o valor da mensalidade será reduzido para 9€;

BALLET

12€

TEATRO

12€

8. Quando a aula coincide com um feriado não será reposta, mas em meses de 5
semanas também não haverá lugar a pagamento adicional;
9. Se por algum motivo a aula for adiada, será reposta em horário a combinar;
10. Os pagamentos devem de ser efetuados até dia 10 do respetivo mês junto dos
professores ou por transferência bancária (Entidade: 21312 Referência: 108 353 059) desde
que nos envie o comprovativo de pagamento para: ograndesabiolda@gmail.com;
11. O não cumprimento da data de pagamento implica a suspensão da
frequência na atividade;

* As atividades decorrem uma vez por semana | * Número mínimo de inscrições por turma - 10 alunos

Os dados pessoais constantes nesta Ficha de Inscrição destinam-se exclusivamente para a realização de todos os procedimentos necessários de
gestão e organização do Centro de Atividades Educativas do ano letivo 2019-2020. Os dados são confidenciais e utilizados para os fins a que se
destinam e para ações de divulgação do Grande Sábio, Lda., Ao tratamento dos dados pessoais constantes desta Ficha de Inscrição são aplicáveis
as novas disposições previstas em sede de legislação do Regulamento Geral de Proteção de Dados (RGPD).
Após término do ano letivo, os dados pessoais serão eliminados, exceto quando exista uma obrigação legal de conservação dos mesmos, nos termos
do art.17.º do RGPD. Como titular dos dados, tem o direito à retificação dos dados pessoais inexatos que lhe digam respeito (art.16.º RGPD). Caso,
posteriormente, se oponha ao tratamento dos dados, estes deixarão de ser tratados, a não ser que o responsável pelo tratamento apresente razões
imperiosas e legítimas para prosseguir com o tratamento, que prevaleçam sobre os seus interesses, direitos e liberdades.
Os dados a recolher: ALUNO- nome/ data de nascimento/ morada/ estabelecimento ensino/ número de identificação fiscal/ atividade que
frequenta). ENCARREGADO DE EDUCAÇÃO- contactos telefónicos/ email).

12. O pagamento do último mês (junho) tem de ser efetuado até dezembro;
13. A apresentação do atestado médico serve apenas para casos de duas semanas
consecutivas de faltas, havendo lugar ao pagamento referido no ponto sete.

Eu, na responsabilidade de encarregado de educação,
declaro que pretendo inscrever o meu educando no
Grande Sábio, bem como autorizo a utilização
destes dados conforme o acima explicitado.

O Encarregado de Educação,

Data _____/_____/_____

