
  Encarregado de Educação(*) :  

Ficha de Inscrição  

Acampamento Júnior  

2019 

  Nome Completo do Participante:  

  Data de Nascimento:                             Idade (durante o Acampamento):                                            

  Morada:  

  Código Postal:  Localidade:                                            

  Contactos dos Responsáveis:  

  Dados Pessoais:  

  É aluno da YMAA?  Sim                   Não  

  Pagamento:   

Não Membro da YMAA  Portugal                                           270,00 €    

Membro da YMAA  Portugal                                                    240,00 €    

Inscrição Após 31 de Maio                                                       (+ 30,00 € )    

Irmãos  membros da  YMAA Portugal                                    (15% Desconto)  Nome : 

  Assinale a opção com uma cruz:   

  Cartão do Cidadão/ BI nº:                             

(*) Só o  Enc. Educação  poderá requerer a saída do participante  do recinto do Acampamento, excepto se o Encarregado 

preencher devidamente a ficha de Procuração pág..1/5 

  Jantar (dia 19/07):   
  Atenção: Não deverá contar com o aluno inscrito no Acampamento 

 
Nº de Adultos                     (15 €)    

Nº de Crianças < 8 anos    (12 €)    

  T-shirt do Acampamento:  
  7-8  9-11  12-13  S  

  Nome Completo :  

Parentesco:                                            Tel:                                            E-mail:                                            

  Nome Completo :  

Parentesco:                                            Tel:                                            E-mail:                                            

  O valor do jantar será pago no próprio dia   

M  



  Informações sobre o Participante:  

O participante já participou em algum tipo de Acampamento de Férias? Sim:  Não:  

O participante já praticou, ou pratica, algum tipo de Artes Marciais?  Sim:  Não:  

O participante pratica algum tipo de desporto, regularmente? Sim:  Não:  

O participante sabe, seguramente, nadar? Sim:  Não:  

             Autorizo o meu Educando a participar em Atividades Aquáticas (piscina, praia)  Sim:  Não:  

O participante tem Asma/Renite alérgica?  Sim:   Não:  

           Se Sim, faz-se acompanhar com a respetiva medicação?  Sim:   Não:  

O participante tem dificuldades de visão? Sim:   Não:  

O participante tem dificuldades auditivas?  Sim:   Não:  

Existe algum tipo de doença, ou dificuldades que queria salientar?  Sim:   Não:  

      Se Sim, descreva:      

O participante tem alguma rotina alimentar regular com restrições especificas? Sim:  Não:  

          Se Sim, descreva:      

O participante toma regularmente algum tipo de medicação? Sim:  Não:  

          Se Sim, descreva (anexar cópia da prescrição médica):      

Outras observações:      

  Declaro que autorizo o meu Educando a participar no V Acampamento Júnior 2019 

  Declaro que li e aceito o regulamento interno do respetivo Acampamento 

 

       Pelo Enc. Educação do Participante Inscrito:  

Assinatura do Enc. Educação: 
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Autorização do Uso de imagem 

Acampamento Júnior  

2019 

 Eu,____________________________________________________________________________________________, 

portador(a) do Bilhete de Identidade/ Cartão de Cidadão nº __________________________, Encarregado de Educação do(a) 

menor ________________________________________________________________________________ portador(a) do Bilhete 

de Identidade/ Cartão de Cidadão nº _______________________, autorizo na integra e sem reservas a utilização da imagem do

(a) menor supracitado(a), podendo ser utilizada em jogos tipo “Peddy Paper”, Videos ou slides show passados no próprio evento e 

eventualmente para fins promocionais do Acampamento Júnior, nos meios de comunicação oficiais da Associação de Artes 

Marciais Yang Portugal.  

 

Fica ainda autorizada, de livre e espontânea vontade, para os mesmos fins, a cessão de direitos da divulgação das 

imagens e depoimentos do(a) menor supracitado(a), não recebendo para tanto qualquer tipo de remuneração. 

 

 A presente  autorização é  válida  pelo  prazo  de um ano,  a  contar  da  data  da  sua aceitação,  sendo  renovada 

automáticamente pelo periodo de um ano. No entanto a presente autorização pode ser anulada a todo o tempo pelo Encarregado 

de Educação do mesmo acima referido, desde que comunique por escrito, que não pretende que a imagem do menor continue a 

ser publicitada pelos meios de comunicação oficiais da Associação de Artes Marciais Yang Portugal.   

 

 _______________ , _____ de _______________ de 2019. 

 

Assinatura: 

(Conforme o documento de identificação) 

 

                                   ________________________________________     

            (Encarregado(a) de Educação) 
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Termo de Responsabilidade 

Acampamento Júnior  

2019 

 

Eu,__________________________________________________________________________________________,      

portador(a) do Bilhete de Identidade/ Cartão de Cidadão nº __________________________, Encarregado de 

Educação do(a) menor _________________________________________________________________________ 

portador(a)  do  Bilhete  de  Identidade/  Cartão  de  Cidadão  nº  _______________________,  com  o  Grupo 

Sanguíneo:_______________________; declaro que estou ciente que poderão haver riscos  inerentes ao treino e 

ao tipo de evento. Declaro ainda que, assumo integral responsabilidade por quaisquer danos ou prejuízos, que 

eventualmente sejam causados pelo meu educando ou por este sofridos. 

 

 

 

 

 _______________ , _____ de _______________ de 2019. 

 

Assinatura: 

(Conforme o documento de identificação) 

 

 

                                   ________________________________________     

DECLARAÇÃO 
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Procuração 

Acampamento Júnior  

2019 

 Eu,____________________________________________________________________________________________, 

portador(a) do Bilhete de Identidade/ Cartão de Cidadão nº __________________________, Encarregado de Educação do(a) 

menor ________________________________________________________________________________ portador(a) do Bilhete 

de  Identidade/  Cartão  de  Cidadão  nº  _______________________,  constituo  meu 

procurador_______________________________________________________________________________________________, 

portador(a) do Bilhete de Identidade/ Cartão de Cidadão nº __________________________,  que confirmo ser maior de idade e a 

quem confiro todos os poderes de me substituir como Encarregado de Educação, ficando assim apto para visitar e contactar com 

o meu educando a qualquer momento do Acampamento, requerer a saida do meu educando do recinto do acampamento, 

representar-me em qualquer situação, ou poder assinar qualquer outro documento relativo a este evento . 

 

 

 _______________ , _____ de _______________ de 2019. 

 

Assinatura: 

(Conforme o documento de identificação) 

 

                                         

            (Encarregado(a) de Educação) 
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