
FICHA INSCRIÇÃO PARTICIPANTE

1ª Inscrição Renovação

No caso de renovação, qual era o seu grupo na edição anterior?

Dados do(a) Participante 

Nome

Morada

Código Postal Freguesia 

NIF N.º Bilhete de Identidade/ Cartão do Cidadão 

Data de Nascimento Telefone Telemóvel

E-mail

Centro de Saúde ou Unidade de Saúde Familiar

Tem o seu esquema vacinal contra a COVID19 completo? Sim Não

Contacto em caso de emergência

Nome

Parentesco, se aplicável Telefone/Telemóvel

Termo de responsabilidade (obrigatório)

A Lei nº 5/2007, de 16 de Janeiro, que aprova a Lei de Bases da Atividade Física e do Desporto, estatui, 
no nº 2 do seu artigo 40º, no âmbito das atividades físicas e desportivas não federadas, “constitui especial 
obrigação do praticante assegurar-se, previamente, de que não tem quaisquer contraindicações para a 
sua prática”. Assim, deixa de ser obrigatório a apresentação de exame médico, cabendo ao praticante 
assegurar que não tem quaisquer contraindicações para o efeito. De acordo com o acima exposto:

Caso, no futuro, as condições atuais sejam alteradas, assumo a responsabilidade de informar o 
Promotor Local. 

!

  |    |  

2022
15ª EDIÇÃO

Assinatura do Participante  



Consentimento expresso para tratamento de dados pessoais
(Regulamento EU n.º 2016/679)

Autorizo que os meus dados pessoais sejam utilizados exclusivamente com a finalidade de permitir 
a minha inscrição, permitindo as condições de planeamento e organização da 15ª edição do 
Programa Atividade Sénior;

Autorizo o envio de comunicações relacionadas com a atividade, ações e eventos que decorram no 
âmbito das competências do Município de Viseu e, mais concretamente, da Divisão de Desporto, 
Saúde e Juventude. 

Assinatura do Participante  

Dados da Inscrição
(preenchimento exclusivo pelo Promotor Local) 

Designação do Grupo

Data de Inscrição 

Dados da Inscrição
(preenchimento exclusivo pelo Município de Viseu) 

N.º de Inscrição

Funcionário(a) 

Recebido em 

| |

| |

MAIS INFORMAÇÕES
Telefone/Telemóvel: 232 411 359 / 964 334 114

Email: atividadesenior@cmviseu.pt ou diretamente na Divisão de 
Desporto, Saúde e Juventude, localizado no Pavilhão Cidade de Viseu.

Pode continuar a acompanhar toda a atividade desportiva realizada no 
concelho de Viseu através da página institucional do Pelouro do Desporto 

no facebook em www.facebook.com/viseuativo.

Autorizo o Município de Viseu a utilizar e publicar fotografias onde possa ser identificado(a) 
e informado(a) no âmbito das atividades e eventos realizados no âmbito da 15ª edição do programa 
Atividade Sénior. 

Taxa Única de Inscrição: Sim (15€) Pedido de Isenção (entrega do comprovativo de isenção e ofício)

N.º Recibo Data Recibo | |

Assinatura do Promotor Local 

Confirmo ter verificado, no ato de inscrição, a identidade e os dados pessoais do participante, conforme BI 
ou CC, assim como do respetivo termo de responsabilidade e consentimento para tratamento dos seus 
dados pessoais.


