Associação Cultural da Beira Interior
Inscrição
Ano Lectivo 20____/_____
FOTO

Nome ________________________________________________________________________
Data de Nascimento ___ /___ /___

Morada ______________________________________________________________________
Código Postal _________-______

Localidade __________________________________

Telemóvel _______________________
Contribuinte _____________________

(A preencher em caso de menor de idade)
Nome do Pai/Mãe/Enc. Ed. _______________________________________________________
Profissão:________________________ Local de trabalho__________________________
Telefones:
Emprego __________________ Casa __________________ Telemóvel __________________
E-mail _____________________________________@___________________________

F. Musical

Coro

Percussão
*

Xuxas C/ Notas

Instrumento *

Notas
1.
2.
3.

4.
5.

6.

As atividades serão interrompidas durante as férias de Páscoa, Natal e Carnaval.
O pagamento da quotização é feito na íntegra durante os meses de Outubro a Junho, inclusive.
As atividades extra para as quais os sócios sejam seleccionados pela ACBI ou o prolongamento
das actividades para as épocas de férias por projectos da ACBI, não trazem qualquer aumento
na quotização do sócio.
Os novos sócios deverão pagar a inscrição e a quotização do 1º mês.
A informação fornecida ficará registada nos ficheiros da Associação Cultural da Beira Interior,
com acesso exclusivo do secretariado e direção, sendo usada apenas para organização das
turmas e contactos relativos à aprendizagem do seu educando. Apenas o nome, NIF e morada
do aluno serão cedidos à empresa de contabilidade Gonçalo Rito para tratamento
contabilístico. Os dados NÃO são cedidos a outras entidades terceiras.
Autorizo a utilização dos meus contactos para envio de informação sobre as atividades da
Associação Cultural da Beira Interior
Sim
Não

7.

A utilização de imagens de grupo em que apareça o seu educando, podem ser fotografadas
pela associação e pela imprensa, na descrição de atividades realizadas na Associação Cultural
da Beira Interior na página do Facebook/site da Associação e meios de comunicação social,
caso não queira a sua divulgação não faça a sua inscrição.

8.

Ao tratamento dos dados pessoais constantes nesta Ficha de Inscrição são aplicáveis as
disposições previstas em sede de legislação sobre proteção de dados em vigor.

Covilhã, _____de ______________201__

_____________________________
(assinatura do Enc. Ed./Pai/Mãe)

A preencher pelos Serviços Administrativos
F. Musical + Percussão/Coro

€

Instrumento

€

Xuxas com Notas

€

Total

