
Atividades de VERÃO 2022
Ficha de Inscrição

• CUSTO DIÁRIO: €3,00;
Inclui o valor das atividades e seguro.

Contacte o Gabinete de Atendimento do Parque Biológico para verificar se é possível aceder ao seu pedido e 
realizar uma pré-reserva.
A confirmação está sujeita ao pagamento do valor total da inscrição até 10 dias úteis antes do início das 

 atividades. No ato da confirmação é obrigatório entregar os seguintes documentos:
Ficha de inscrição e respetivo termo de responsabilidade devidamente preenchido e assinado; 
fotocópia do CC; ficha médica devidamente preenchida e assinada pelo representante legal que deverá informar quaisquer 
cuidados especiais a ter em conta.
• Caso o participante tome medicação ou sofra de alguma patologia clínica a ficha terá de ser preenchida e assinada 
pelo médico assistente.

Horário de entrada e saída dos participantes: Entrada 9h00 - Saída 13h00

FICHA DE INSCRIÇÃO: Nome completo________________________________________________________________________________________________________

Data de nascimento__________________Morada_________________________________________________________________________________________________

Código postal________________________________________Email________________________________________________________

Tel.____________________________Tel. emergência___________________ 
   

TERMO DE RESPONSABILIDADE: Eu________________________________________________________________________________________________________                

portador do CC nº_______________________________  válido até   ___________________________

com o NIF_______________________ declaro que é por minha inteira responsabilidade que autorizo o meu educando(a)_______________________________________

_________________________________________a participar nas Manhãs no Parque que se realizam no Parque Biológico de Gaia.

As atividades estão cobertas por um seguro de acidentes pessoais da responsabilidade do Parque Biológico de Gaia.
Assinatura do representante legal

_____________________________________

Parque Biológico de Gaia, processo interno nº 3569 - Atividade de organização de Campos de Férias, nº de registo 02/2011/DRN emitido pelo IPJ em 27/04/2011
Com o Regulamento Geral de Proteção de Dados, a Câmara de Gaia, enquanto responsável pelo tratamento de dados, assume o compromisso de garantir a segurança e proteção dos dados pessoais, através da adoção de um conjunto de medidas organizativas e técnicas. Os dados 
pessoais recolhidos destinam-se única e exclusivamente aos fins a que se destinam, não sendo cedidos a terceiros, salvo nos casos previstos na Lei. Estes dados são retidos pelo período definido pela Política de Retenção de Dados Pessoais da Câmara de Gaia. Nos termos da legis-

lação aplicável é garantido aos utilizadores o exercício dos direitos dos titulares dos dados, devendo para tal dirigir um email para 
epd@cm-gaia.pt.

INFORMAÇÕES E RESERVAS
Parque Biológico de Gaia
Gabinete de Atendimento | atendimento_pbiologico@cm-gaia.pt

Telefone 227 878 138 | 227 878 137

www.parquebiologico.pt

NOTA: Trazer roupa e calçado confortável, chapéu/boné e protetor solar (já colocado); garrafa de água 
e lanche saudável para o meio da manhã.
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