CÂMARA MUNICIPAL DE FELGUEIRAS
PISCINAS MUNICIPAIS — Época 2018/2019
Ficha de inscrição
Nome do utente

___

Nª Inscrito ______________

Morada
Freguesia

Código Postal

Telemóvel

Localidade

Endereço eletrónico______________________@______________

Nº B.I./ C.C. _________________________Data de Nascimento

/

/

NIF __________________
sendo o utente MENOR, indique:
Nome da Mãe_______________________________________ Telemóvel nº______________
Nome do Pai _______________________________________ Telemóvel nº______________
Dois nomes para colocar no cartão

Atividade em que se inscreve ___________________________________ Turma __________________
Horário; Dias _________________________ Horas __________________________________________

CONSENTIMENTO INFORMADO (RGPD)
O Município de Felgueiras reconhece a privacidade dos dados pessoais como um direito fundamental dos seus munícipes.
O novo Regulamento Geral de Proteção de Dados (Regulamento EU 2016/679 do Parlamento Europeu e do Conselho de 27 de abril de 2016) introduz
alterações significativas às regras atuais de Proteção de Dados Pessoais.
O Município de Felgueiras assegura que:
- O tratamento dos seus dados pessoais é efetuado no âmbito da(s) finalidade(s) para os quais os mesmos são recolhidos ou para finalidades compatíveis
com o(s) propósito(s) inicial(is);
- Assume o compromisso de implementar uma cultura de minimização em que apenas recolhe, utiliza e conserva os dados pessoais necessários;
- Não procede à divulgação ou partilha dos seus dados pessoais para fins comerciais ou de publicidade;
- Somente com o seu consentimento partilha com terceiros os seus dados pessoais, e no estrito cumprimento das obrigações legais ou no exercício de
funções de interesse público/autoridade pública.
Nesta conformidade, são identificados claramente, os dados pessoais que precisa de recolher e para que finalidade, no estrito contexto da prestação dos
serviços requeridos.
A conservação dos seus dados pessoais é efetuada pelo período necessário e adequado à(s) finalidade(s) para as quais foram recolhidos. É possibilitado,
a seu pedido por escrito, dirigido ao responsável da entidade, o acesso, a retificação, a limitação de tratamento, ou mesmo o apagamento dos dados pessoais,
bem como o direito a ser esquecido, caso não se justifique a sua manutenção no contexto dos serviços prestados.
Pode justificar-se o alargamento do período de conservação quando finalidades de arquivo por interesse público ou por motivos históricos, científicos ou
estatísticos o justifiquem, com o comprometimento do Município de Felgueiras em adotar as adequadas medidas de segurança para a sua conservação.
No âmbito da recolha de dados pessoais, e dos seus direitos, pode contactar o Encarregado de Proteção de Dados municipal no endereço de correio
eletrónico epd@cm-felgueiras.pt.
Para mais informações referentes a dados pessoais, quais os seus direitos e como pode exercê-los, por favor visite no site municipal a página da nossa
política de privacidade, ou caso não consiga aceder à página, consulte a versão em papel.
Compreendi, ACEITO a política de privacidade acima enunciada e CONSINTO o tratamento dos meus dados e envio da(s) informações abaixo
assinaladas:
Envio de informação (via email/sms) relativa a pagamentos de mensalidade/carregamentos de cartão de utente e renovações de inscrição.
Envio de informação (via email/sms) relativa à atividade em que estou inscrito(a).
Envio de informação diversa (via email/sms) como interrupções de funcionamento, atividades do Desporto Municipal e demais situações que
possam impedir a realização da minha atividade ou influenciar o acesso às Piscinas Municipais de Felgueiras.

Data:

/

/201

Assinatura________________________________________

ÁREA RESERVADA AOS SERVIÇOS
Data de processamento da informação_______ /_______/_________
Utente com desconto 2º Irmão
Fazer cartão Sim

Não

Sénior + 65 anos

Cartão Municipe A

Cartão Municipe B

Cartão entregue em _______ /_______/_________

O colaborador __________________________________

Observações/informações médicas/ Anexos:
______________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________

NORMAS :
1. Até ao último dia útil de cada mês deverá ser efetuado o pagamento da mensalidade do mês seguinte,
de 2ª feira a sábado, no horário de funcionamento da Secretaria.
2.Pode ainda ser paga do dia 1 ao dia 8 inclusive do mesmo mês, isenta de multa (período de tolerância).
3. Pagamento da mensalidade após o dia 8 e até ao dia 10 inclusive de cada mês terá um agravamento de 2,76€.
4. Pagamento da mensalidade após o dia 10 de cada mês, está sujeito a vaga no horário pretendido, bem como, ao pagamento de uma
taxa de reinscrição de 5,56€.
5. Taxa de reinscrição durante a mesma época para alunos desistentes e apenas se houver vaga no horário.
6. Se o último dia de pagamento coincidir com um domingo ou feriado, este prolongar-se-á por mais um dia.
7. O mês de julho (último mês da época desportiva) será pago nos dois meses seguintes ao da inscrição, fracionado em duas prestações
de 50% cada.
8. A Piscina Municipal de Felgueiras reserva-se ao direito de não constituir turmas quando não houver no mínimo seis alunos.
9. Utentes com cartão livre acesso (atividades de academia) sauna/banho turco as entradas são ilimitadas em termos de dias de utilização
semanal/mensal, contudo, a exemplo das restantes utilizações dentro do mesmo âmbito (por questões de saúde), circunscrevem-se a 1
vez por dia e por período de 30 minutos.
10 A mudança de horário/turma por conveniência do utente, está sujeita ao pagamento da taxa de 2,76€. Se houver lugar a mais alterações
durante a época o utente terá de pagar a taxa de 3,88€, por cada alteração.
O pedido de alteração de horário deverá ser efetuado de 21 a 30/31 de cada mês.
11 No caso de esquecimento do cartão, o comprovante para ter acesso à aula tem um custo 1,11€.
12 O pedido da 2ª via do cartão de utente tem um custo de 2,76€.
13 As Piscinas Municipais de Felgueiras e da Lixa possuem armários à disposição dos utentes, para a guarda dos seus bens. Estes armários
foram adaptados por forma a serem fechados com um aloquete, facilitando deste modo a sua utilização. No final da aula, o utente deverá
deixar o armário livre para que o utente seguinte o posso utilizar.
14 A Piscina Municipal de Idães possui armários com chave à disposição dos utentes, para a guarda dos seus bens. À entrada o utente
deverá pedir uma chave na receção da Piscina. No final da aula, o utente deverá deixar o armário livre, para que o utente seguinte o posso
utilizar, e devolver a chave na receção da Piscina.
15 Na Receção da Piscina Municipal estão à venda aloquetes e acessórios para as aulas de natação.
16 A Piscina Municipal não se responsabiliza por qualquer dano ou roubo que possa ocorrer aos utentes dentro das instalações.
17 A Piscina Municipal reserva o direito de poder marcar Eventos Desportivos e Culturais ou Jogos nas instalações, não tendo por isso o
dever de compensar os utentes.
18 A Piscina Municipal não tem o dever de compensar os utentes, por ocasião dos feriados nacionais ou locais, jantar de Natal e tolerância
de ponto, cedidas pela Digníssima Câmara.
19 É obrigatório a utilização de vestuário e calçado adequado à prática de cada uma das modalidades.

Declaro que tomei conhecimento de todas as normas da Piscina Municipal e as aceito integralmente.

Data:

/

/201

Assinatura________________________________________

