30ª NOGUEIRA COLÔNIA DE
FÉRIAS
De 01 a 26 de julho de 2019

CLUBE PORTUGUÊS DO RECIFE
REALIZAÇÃO: ESPORTE LAZER & CIA.

FICHA DE INSCRIÇÃO:
Nome do(a) Aluno(a):
Idade:

Dt. Nasc.:

Sexo:

Endereço:
Nº:

Aptº:

Bairro:

CEP:

Pai:
Mãe:
Responsável:
Telefone(s):
E-mail:
Colégio que estuda:

Série:

Como ficou sabendo da Colônia de Férias?
Tem plano de saúde?

Qual?

Tem algum tipo de alergia?

A quê?

Tipo sanguíneo?

Caso necessário, ligar para quem?

Comunicado
a) Do Local - A 30ª Nogueira Colônia de Férias da Esporte Lazer e Cia., será realizada nas dependências internas do Clube Português do Recife, Avenida Rosa e Silva, 172, Graças.
b) Do Período - O evento supracitado acontecerá de 01 a 26 de julho de 2019, todos os dias, de 2ª a 6ª feira.
c) Do Horário - As atividades serão oferecidas nos seguintes horários:
Manhã – Das 08h00min às 12h00min | Tarde – Das 13h30min às 17h30min | Integral (Manhã e Tarde) – Das 08h00min às 17h30min
d) Do Público Alvo - As turminhas serão formadas por crianças de ambos os sexos, na faixa etária de 02 a 12 anos, em grupos de 02 e 03 anos, 04 a 06 anos, 07 a 09 anos e de 10 a 12
anos. Cada aluno será identificado mediante a sua turma através da camisa e do crachá.
e) Das Inscrições - Só estará regularmente inscrita, a criança que tiver sua ficha de inscrição preenchida, acompanhada de 02 fotos 3x4 e da quantia estipulada correspondente ao
pagamento de acordo com o período e horário que irá frequentar durante o evento. Ao assinar esta ficha o pai, a mãe ou responsável legal estará declarando que todos os dados preenchidos
neste documento são verdadeiros.
f) Dos Portadores - Ao final do seu expediente a(s) criança(s) só será (ão) entregue(s) no horário combinado, aos pais ou portadores autorizados por eles, pais, e devidamente identificados
na ficha de inscrição pela coordenação, pelos professores e/ou monitores do evento. Em caso de mudança de horário e/ou portador, favor comunicar o fato, em tempo, ao coordenador– Profª.
Nogueira.
g) Dos Acompanhantes - Não será permitida a presença de quaisquer acompanhantes (pais, avós, tios, outros parentes, babás, etc.) nos ambientes das atividades da 30ª Nogueira Colônia
de Férias, de 01 a 26 de julho de 2019, independentemente da idade da(s) criança(s); o fato é que a presença de pessoas estranhas ao processo prejudica não só aquela criança, mas a todo
o grupo.
h) Das Refeições - O lanche, almoço ou qualquer outro tipo de consumo é de inteira responsabilidade de cada família, podendo ser trazido de casa ou comprado nas cantinas do Clube.
Almoço – R$ 12,00 por criança / dia.
i)Dos objetos de valor - Evitar trazer objetos de valor (celulares, videogames, IPhones, IPads etc), pois não nos responsabilizamos pelos mesmos.

Termo de Contrato
Pelo presente instrumento, na melhor forma de direito, como responsável legal do aluno acima inscrito na 30ª Colônia de Férias da Esporte Lazer e Cia., realizada no Clube Português do Recife
declaro que:
1.

Autorizo a participação do menor acima citado na 30ª Nogueira Colônia de Férias, de 01 a 26 de julho de 2019, no evento acima assinalado.

2.

Tenho pleno conhecimento das atividades e funcionamento da 30ª Nogueira Colônia de Férias, de 01 a 26 de julho de 2019, no Clube Português do Recife.

3.

A 30ª Nogueira Colônia de Férias da Esporte Lazer e Cia. – local Clube Português do Recife, nos mesmos termos dispostos acima, fica expressamente autorizada a utilizar as marcas,
insígnias e emblemas de todas as turmas e equipes da referida colônia.

4.

Fica desde já assegurado que o exercício, pela Coordenação da 30ª Nogueira Colônia de Férias da Esporte Lazer e Cia. – Local Clube Português do Recife e pelos terceiros por ela
autorizados, de qualquer dos Direitos ora cedidos, dar-se-á de maneira a valorizar o esporte, os alunos e o evento.

5.

Ficam reservadas à coordenação da 30ª Nogueira Colônia de Férias e tão somente a ela, ou a quem ela delegar, os direitos de fotografar, filmar ou registrar de qualquer outra forma as
imagens dos participantes das atividades do evento em pauta durante todo o seu período, não podendo, assim, fazê-lo, qualquer outra pessoa ou entidade.

6. Declaro que o menor acima citado está em pleno gozo de saúde e em condições físicas de participar da 30ª Nogueira Colônia de Férias, não apresentando cardiopatias genéticas,
congênitas ou infecciosas, viroses, ou qualquer outra doença, patologia ou distúrbio de saúde que implique em qualquer tipo de impedimento ou restrição à prática de exercícios físicos,
atividades físicas e esportivas, tendo realizado, no período de pré-participação nesse Evento, por minha própria conta e risco, avaliação clínica que atesta as condições apresentadas.

Recife,

Assinatura do Responsável Legal
CONTRATANTE

PORTADOR (ES):

de

de 20

.

Esporte Laser e Cia
Prof. Severino Nogueira – CREF 003001-G/PE Coordenador Geral
CONTRATADA

CPF / RG:
CPF / RG:
CPF / RG:
CPF / RG:

