DECLARAÇÃO DE PARTICIPAÇÃO NAS “FÉRIAS CIC”

Eu, ___________________________________________________________________,
portador(a) do Bilhete de Identidade / Cartão de Cidadão com o n.º _______________,
válido até ___‐___‐_____, residente em _____________________________________,
________________________________________________________________, declaro
autorizar o meu educando_________________________________________________,
portador(a) do Bilhete de Identidade / Cartão de Cidadão com o n.º _______________,
válido até ___‐___‐_____, com o NIF___________________ a participar nas “Férias
CIC”, organizadas pelo Colégio Internato dos Carvalhos, nos dias ______a _________ de
julho. Declaro, ainda, para os devidos efeitos legais e a título gracioso, autorizar os
professores responsáveis do Colégio a capturar e a divulgar imagens em fotografia e/ou
vídeo do(a) meu (minha) educando(a), nas atividades realizadas neste âmbito, nos seus
suportes videográficos, fotográficos, sitos da Internet, revistas e outros materiais
educativos e/ou promocionais realizados pelo Colégio Internato dos Carvalhos.

Contactos do Encarregado de Educação:
Tel. _________________

Email: ______________________________

Pedroso, ________ de ______________ de 2018

_____________________________________________
(Assinatura do Encarregado de Educação)

Colégio Internato dos Carvalhos
Férias CIC 2018
Normas de conduta dos participantes

Deveres dos participantes:
1 – Cumprir com os horários estabelecidos, tanto à chegada como ao final do dia;
2 – Cumprir com todas as orientações dadas para cada dia;
3 - Seguir as indicações e instruções dos professores, no que diz respeito ao tempo e ao
modo de realização das atividades, de forma a cumprir o programa das “Férias CIC”;
4 – Ter um comportamento correto para com os professores e demais participantes, bem
como para com todas as outras pessoas com quem interajam no decurso das atividades;
5 – Manter em bom estado todo o material utilizado nas atividades, assim como o mobiliário
e edifícios;
6 – Não abandonar as atividades antes do seu término, salvo em situações em que estejam
devidamente autorizados pelos seus Encarregados de Educação, e após autorização dos
professores;
7 – Respeitar a proibição do uso do telemóvel, sempre que os monitores o decidirem;
8 – Respeitar as horas das refeições.

IMPORTANTE:
É dever da organização das “Férias CIC” manter um ambiente saudável e cordial,
baseado no respeito e na segurança de todos os intervenientes. Para tal, a organização
destas atividades reserva-se o direito de excluir qualquer participante que não cumpra com
as normas estabelecidas, bem como manifeste comportamentos que coloquem em causa a
integridade física ou psicológica dos participantes ou professores envolvidos no decorrer das
atividades. Na situação de exclusão do participante, não haverá lugar a reembolso do valor
pago no ato de inscrição.

Eu _____________________________________________________ Encarregado
de Educação do(a) aluno(a) ____________________________________________ declaro
que tomei conhecimento das normas de conduta relativas às “Férias CIC 2018”.
_____________________________________________________________
(Assinatura do Encarregado de Educação)

