
  

Dados do aluno(a) [a preencher com letras maiúsculas]  

 Nome completo____________________________________________________________________________  

Ano___ Turma___ Nº______  Colégio _________________________ Data de Nascimento ___/___/ ___  

  

Outras informações sobre o participante  

 Tem alguma alergia (medicamentos, alimentos, etc)? ____ Se sim, indique qual 

_________________  

_____________________________________________________________________________________________  

Tem alguma doença? _____ Se sim, indique qual______________________________________________ 

Toma algum medicamento? _____ Se sim, qual________________________________________________ 

e quando toma _____________________________________________________________________________ 

Sabe nadar? ________ Outras observações: ___________________________________________________  

_____________________________________________________________________________________________  
  

Dados do Encarregado(a) de Educação [a preencher com letras maiúsculas]  

  

Nome completo____________________________________________________________________________   

Telm. __________________________ Em caso de Emergência contactar __________________________  

Obs. ________________________________________________________________________________________  

_____________________________________________________________________________________________  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

CAMPINÁCIOS 2022  

Ficha de Participante  
[www.campinacios.pt ou https://www.facebook.com/campinacios]  

  
  



Autorização  

  

Eu, _________________________________________________________________________________________, 

portador(a) do Cartão de Cidadão nº _____________________ e Encarregado(a) de Educação 

do(a) _________________________________________________________, portador(a) do Cartão de 

Cidadão nº __________________________,  declaro que autorizo o meu educando a participar no 

acampamento de férias dos Campinácios para o qual se inscreveu, segundo o termo de 

responsabilidade e as condições em anexo.  

  

________________________, ___/ 05 / 22  Ass.  ___________________________________________________  

  

  

  

1. TERMO DE RESPONSABILIDADE  
  

Para além dos seguros que efetuamos, a organização dos Campinácios declina toda a 

responsabilidade civil decorrente de eventuais danos causados ou sofridos pelo participante 

mencionado, durante o Acampamento e viagem, embora proceda de modo a que tudo seja 

custeado pelo seguro.   

  

Deste modo, o Encarregado de Educação declara que:   

a) o participante não possui qualquer contra indicação médica ou de outra ordem para a 

realização das atividades dos campos de férias dos Campinácios, sendo que este tem 

conhecimento das mesmas; 

b) autoriza, em caso de doença ou acidente do participante mencionado, todas as medidas 

de urgência médicas como cirúrgicas, a administração de medicação básica que forem 

julgadas convenientes, bem como eventual hospitalização. As despesas de tratamento serão a 

cargo da família, sendo esta reembolsada pelo seguro, até ao limite do contrato; 

c) que o participante tem as vacinas escolares em dia;  

d) tem conhecimento das disposições acima mencionadas; 

 

Nota: caso o seu educando tenha algum problema e necessite de ir ao centro de saúde/hospital, mesmo 

que por um motivo ligeiro, será de imediato contactado(a) pela direção do acampamento, que o porá 

ao corrente da situação.  



  

2. DADOS RECOLHIDOS  
  

O Encarregado de Educação declara que foi informado que os dados pessoais recolhidos pelos 

Campinácios, através desta ficha, serão tratados pelos serviços de secretaria do Colégio de S. 

João de Brito e do Colégio das Caldinhas, assim como, pelas respetivas Direções Locais e dos 

Acampamentos, na preparação dos Campos de Verão. Foi também informado que estes 

dados pessoais serão conservados pelo período de 8 anos e que tem o direito de solicitar o 

acesso aos mesmos, requerer a sua retificação e a sua portabilidade. Fui ainda informado que 

tem direito de reclamação para a Comissão Nacional de Proteção de Dados.   

  

3. FOTOGRAFIAS  
  

O Encarregado de Educação declara que autoriza a recolha de fotografias do seu educando 

pelos Campinácios, movimento de acampamentos dos Colégios Jesuítas em Portugal, nos 

eventos que ocorrerem entre o mês de julho e setembro de 2022, ligados aos Campos de Verão.  

  

4. INSCRIÇÃO EM ACAMPAMENTOS DE OUTROS MOVIMENTOS  
  

O Encarregado de Educação declara que tomou conhecimento que, no caso de o seu 

educando ser simultaneamente selecionado para um Campo de Campinácios e um campo de 

outro movimento inaciano (CAMTIL e GAMBOZINOS) terá obrigatoriamente de escolher fazer 

apenas um deles, ainda que as datas não sejam incompatíveis, permitindo a mais pessoas fazer 

campos de verão.  

  

5. VALOR DA PRÉ-INSCRIÇÃO  
  

Caso o seu educando não seja selecionado e fique em lista de espera, poderá reaver os 5€ da 

pré-inscrição, valor que se destina à compra de material para os Campos de Verão, na 

tesouraria do Colégio, até ao final da primeira semana de aulas do ano letivo 2022/2023.  

  


