Ficha de Inscrição Escolas

Oferta Educa va 2018-2019
IDENTIFICAÇÃO DA INSTITUIÇÃO

Nome: _________________________________________________________________
E-mail:_________________________________ Telef.:_________________________________

Nome do Responsável: ____________________________________________________
Função: _______________________________ Telem.:________________________________

DADOS PARA EMISSÃO DE FATURA
Nome: _________________________________________________________________
Morada: ______________________________________________________________________

Código postal: ________________________Localidade: _________________________
N O contribuinte: ________________________N O compromisso: ________________________

ORGANIZAÇÃO DA VISITA
Data da Visita:_______________ Horário:_________________

N O par cipantes: __________N O acompanhantes: ________

Ano de Escolaridade: _________________________________

ATIVIDADE ESCOLHIDA
__________________________________________________________________________

TABELA DE PREÇOS

Grupos de Educação Pré-Escolar

Grupos de 1º Ciclo do Ensino Básico
Grupos de 2 º Ciclo do Ensino Básico

Grupos de 3º Ciclo do Ensino Básico ou
Ensino Secundário

Educadores, Professores e Técnicos

A vidade + Visita

A vidade

€3.50 (por aluno)

€2.00 (por aluno)

€4.50 (por aluno)
€4.50 (por aluno)

€5.00 (por aluno)

Gratuito (1 por
cada 10)
Restantes 5€ por
par cipante

€2.50 (por aluno)
€2.50 (por aluno)

€3.00 (por aluno)

Gratuito (1 por cada 10)
€3.00 (por par cipante)

Assinale por favor acima qual a opção escolhida consoante a escolaridade dos par cipantes em visita.

Declaro, que tomei conhecimento da tabela de preços, da oferta educa va e do regulamento e aceito as
condições neles constantes. Autorizo a recolha, processamento e u lização dos dados pessoais apenas
para uso interno da Oﬁcina de Ciência de Sintra, respeitando o meu direito à privacidade e garan as de
segurança exigidas pela lei de proteção de dados, ao abrigo da poli ca de privacidade constante no site
www.oﬁcinacienciasintra.pt .
Data _____ / ______/ _______
Assinatura:_________________________________________________________
A par r de 25 de maio de 2018 passa a ser aplicável Regulamento (EU) nº 2016/679 de Abril de 2016,
“Regulamento Geral de Proteção de Dados”, que estabelece regras rela vas à proteção e tratamento dos
dados pessoais das pessoas singulares.
Estamos empenhados em respeitar e proteger a sua privacidade e, por defeito, apenas lhe enviamos
emails diretamente relacionados com a sua conta. Para optar adicionalmente pela receção de
informações, alertas, novidades e convites, poderá fazê-lo abaixo.
Data _____ / ______/ _______
Assinatura:_________________________________________________________

