FICHA DE INSCRIÇÃO - Associações
Data limite para inscrição - até 31 de janeiro de 2023

1.

IDENTIFICAÇÃO

Associação/Coletividade _______________________________________________________________________
Morada ______________________________________________________________________________________
Pessoa de contacto _____________________________________________________________________________
Contacto telefónico ___________________

Email _______________________________________________

Contribuinte _________________________________
2.

TASQUINHAS/TENDAS (Marcar com uma cruz a opção pretendida)

Participação com 2 tendas: 1 tasquinha e 1 tenda de produtos típicos e/ou hortícolas
Participação com 1 tenda de produtos típicos e/ou hortícolas
3.

□

□

CARACTERIZAÇÃO DA TENDA
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Dimensão: ____________________________ (largura x comprimento)
Localização (na última edição de 2019): ____________________________________________________________
É obrigatório enviar uma fotografia da tasquinha/tenda junto com a presente ficha de inscrição.
4.

ATUAÇÃO/ANIMAÇÃO (Marcar com uma cruz a opção pretendida)

Pretendemos participar com uma ATUAÇÃO/ANIMAÇÃO

□

Nome do Grupo: _____________________________________________________________________________
Horários pretendidos: Sábado Tarde

□

Sábado Noite

□

Domingo Manhã

□

Domingo Tarde

A Organização confirmará o programa e horários de animação em tempo oportuno.
5.

GRUPO DE WHATSAPP (Marcar com uma cruz a opção pretendida)

Para efeitos de comunicação de informações sobre o evento, aceita a inserção dum contacto móvel para
criação de grupo de trabalho na plataforma whatsapp?
SIM

□

Nº telemóvel (apenas é permitido incluir 1 contacto)____________________________

NÃO

□

□

Observações___________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
Proteção de Dados
Os dados pessoais recolhidos na ficha de inscrição são exclusivamente necessários para a sua tramitação pelo Município. Ao/À requerente (titular
dos dados pessoais) é garantido o direito de acesso, de retificação, de apagamento, de portabilidade, de ser informado/a em caso de violação da
segurança dos dados e de limitação e oposição ao tratamento dos dados pessoais recolhidos. O/A requerente (titular dos dados pessoais) tem ainda
direito a apresentar reclamação à autoridade de controlo nacional (Comissão Nacional de Proteção de Dados). Para mais informações sobre as políticas
de privacidade do Município, consulte o nosso site em www.cm-oaz.pt ou envie um e-mail para geral@cm-oaz.pt

NOTA: O preenchimento da ficha de inscrição implica a aceitação e cumprimento das normas de participação e
funcionamento do evento.
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Data: _____________________

Assinatura: __________________________________________________

Para validação da inscrição é obrigatória a entrega de cópias dos documentos de Constituição e Estatutos
da Associação/Coletividade. Deve também ser entregue uma foto/imagem da associação, da
tasquinha/tenda da última edição de 2019, assim como, uma memória descritiva.

Organização: Município de Oliveira de Azeméis | Largo da República, nº 27 | 3720-240 Oliveira de Azeméis
Tel. 256 600 600 | Tlm. 925 661 430 | 925 661 466 | 925 661 478 | E-mail: mma@cm-oaz.pt

