SURF HOLIDAYS 2019
FICHA DE INSCRIÇÃO & CONDIÇÕES GERAIS

Escolha a sua semana de participação:

1.ª semana:1 a 5 de Julho �

Nome: ______________________________________________________________________________________________________
Telefone: ______________________________________________________________________________________________________
Morada: ____________________________________________________________________________________________________
Idade: ________________________ CC: ____________________________________________________________________________
Nº Cartão Utente ________________________________________________________________________________________________
DADOS DO ENCARREGADO DE EDUCAÇÃO
(Pai/Mãe/Outro) Nome: ____________________________________________________ Telef.: _______________________________________
Profissão: ___________________ NIF _________________ Telefone Emprego: _____________________________________________________
Quem entrega e recolhe o participante - Nome:______________________________________________________________________________
Tem irmão participante? Sim � Não �
Nome: _____________________________________________

SAÚDE
Alergias: Sim � Não �
Se sim, quais? _________________________________________________________________________________
Problemas específicos de saúde: Sim � Não �
Se sim quais? __________________________________________________________________________________
Toma permanentemente algum medicamento: Sim � Não �
Se sim quais? __________________________________________________________________________________
Tem necessidades Educativas Especiais: Sim � Não �
Se sim quais? __________________________________________________________________________________

Observações: ________________________________________________________________________________________________

EM CASO DE URGÊNCIA CONTACTAR:
___________________________________________________________ pai/mãe/outro - TELEMÓVEL:________________________

A inscrição encontra-se validada e o lugar reservado se:
• Contactar previamente para conhecer disponibilidade de participação;
• Preencher devidamente a ficha de inscrição;
• Anexar cópia do CC do participante e do encarregado de educação;
• Anexar documento comprovativo da transferência bancária do valor da
inscrição aplicável para o NIB - 0010 0000 50395050002 21 | IBAN - PT50
0010 0000 5039 5050 0022 1.
• enviar para: vaniacruz@surfingviana.com;
• receber um email de resposta com a respectiva confirmação.
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CONDIÇÕES GERAIS DE PARTICIPAÇÃO NA SURFHOLIDAYS DO SCV
CONSIDERANDO QUE:
O SCV tem o propósito de incentivar, dinamizar e desenvolver a cultura e a prática de surf, bodyboard e stand up paddle (SUP), através da
prestação de aulas de iniciação recreativa e desportiva de crianças, jovens e adultos, bem como treino de alto rendimento desportivo das
referidas modalidades, prestadas por treinadores devidamente credenciados pela Federação Portuguesa de Surf (FPS) e Instituto Português do
Desporto e da Juventude (IPDJ), e bem ainda a prática de outras actividades desportivas, culturais e recreativas com o acompanhamento de
profissionais do desporto e educação física. __________________________________________________________________________
CLÁUSULA 1.ª – O programa Surf Holidays tem a duração de uma semana, no período de férias escolares seleccionadas para o efeito, com
alojamento no CAR SURF de Viana do Castelo, sito na praia do Cabedelo, freguesia de Darque, concelho de Viana do Castelo. ______________
CLÁUSULA 2.ª - O programa inclui o alojamento dos participantes durante cinco dias/quatro noites no CAR Surf de Viana do Castelo, roupa de
cama incluída, alimentação diária completa, despesas com as actividades e deslocações (CAR Surf - actividades) e equipamento desportivo
necessário à prática das actividades previstas. ________________________________________________________________________
CLÁUSULA 3.ª – Da mesma forma que o SCV prestará o seu serviço com zelo, dedicação e boa colaboração com o participante inscrito,
respeitando o princípio da igualdade de oportunidades bem como de tratamento entre homens e mulheres, e de um modo geral, da legislação
relativa ao combate às manifestações de violência associadas ao desporto, à dopagem, à corrupção, ao racismo, à xenofobia e a todas as formas
de discriminação, também o participante deverá obedecer ao conjunto de regras que a seguir se indicam: __________________________
a) comportar-se de tal modo que não perturbe, incomode ou prejudique os restantes participantes, coordenadores, treinadores, monitores,
sócios, direcção ou visitante do CAR Surf, bem como o normal funcionamento das atividades ou refeições. __________________________
b) respeitar as orientações do(s) coordenadores, treinador(es) e monitor(s), os Estatutos do SCV, o Regulamento Interno do SCV e do CAR SURF
de Viana do Castelo. ____________________________________________________________________________________________
c) utilizar o equipamento próprio ou cedido pelo SCV (fatos, pranchas, etc) durante o treino ou outras actividades, assegurando o
manuseamento cuidado do mesmo, participando na sua limpeza e arrumação no final de cada actividade. ___________________________
d) sempre que previamente autorizado pelo coordenador/treinador/monitor, o participante poderá utilizar, com zelo, as instalações do CAR
SURF e todos os aparelhos existentes com o devido cuidado, respeitando os regulamentos existentes, sendo que no caso de danificar qualquer
aparelho ou equipamento pertencente ao SCV e CAR SURF, terá que reparar o(s) dano(s) causado(s), ressarcindo o SCV em conformidade. _____
e) comunicar de imediato ao coordenador/treinador/monitor qualquer situação, anomalia ou dano verificado. ___________________________
CLÁUSULA 4.ª – Os serviços a prestar pelo SCV relativos às actividades marítimas referidos no primeiro parágrafo, encontram-se subordinados
às condições meteorológicas e marítimas, sendo que poderão ser desenvolvidas na praia do Cabedelo, freguesia de Darque e praia da Arda,
freguesia de Afife ou outra que o SCV entenda adequada à prática da modalidade e nível de surf. ________________________________
CLÁUSULA 5.ª - O SCV dispõe de livre fixação e alteração de horários das aulas, treinos ou actividades/modalidades e respectiva monitorização,
sendo que prestará esta informação antecipadamente aos participantes. ____________________________________________________
CLÁUSULA 6.ª – O SCV pode alterar as actividades, serviços e modalidades disponibilizados pelo mesmo, bem como suprimir o acesso a
determinadas áreas do CAR Surf, mediante prévia informação ao participante. ____________________________________________________
CLÁUSULA 7.ª – Com o pagamento da actividade SURF HOLIDAYS 2018 por parte do participante, este beneficiará de um seguro de
responsabilidade civil e acidentes pessoais. ___________________________________________________________________________
CLÁUSULA 8.ª – A inscrição encontra-se validada e o seu lugar reservado se: enviar a ficha de inscrição devidamente preenchida, anexar cópia
do cartão do cidadão do participante e do encarregado de educação, anexar o documento comprovativo da transferência bancária do valor
da inscrição aplicável para NIB - 0010 0000 50395050002 21 | IBAN - PT50 0010 0000 5039 5050 0022 1 – por email, para o endereço
vaniacruz@surfingviana.com e receber resposta com a respectiva confirmação. ____________________________________________________
CLÁUSULA 9.ª – Admite-se a desistência da participação, por e-mail com a antecedência de uma semana do início da actividade sendo que a
desistência extemporânea e no decurso do programa não dará lugar ao ressarcimento da quantia de inscrição paga. ____________________
CLÁUSULA 10.ª – A violação das presentes condições gerais infirmam a cessação da participação em qualquer momento do programa Surf
Holidays. ______________________________________________________________________________________________________
CLÁUSULA 11.ª – No âmbito e para os efeitos dos serviços que presta, o Surf Clube de Viana, na medida em que determina o tratamento os
meios de tratamento dos dados pessoais recolhidos e sua aplicação é a entidade responsável pelo tratamento dos seus dados pessoais e por
assegurar a protecção da sua privacidade, actuando em conformidade legal. ___________________________________________________
CLÁUSULA 12.ª – Tratamos os seus dados para as seguintes finalidades:_____________________________________________________
Para a nossa prestação de serviços, nomeadamente a prestação de serviços de terceiros e para efeitos de marketing e divulgação de bens e
serviços, na publicação de nome e imagens nos meios de comunicação. _____________________________________________________
CLÁUSULA 13.ª - O Surf Clube de Viana guardará os seus dados pessoais pelo período necessário à prestação dos serviços e cumprimento das
obrigações legais. _____________________________________________________________________________________________
CLÁUSULA 14.ª - Em qualquer momento tem direito a aceder aos seus dados pessoais, bem como, dentro dos limites, contratualizados e legais,
de os alterar, opor-se ao respectivo tratamento, retirar o consentimento e exercer os demais direitos existentes na lei. O cancelamento do
consentimento não invalida o tratamento efectuado até tal momento, bem como implica a cessação da participação. ______________________
CLÁUSULA 15.ª - Beneficia do direito de ser notificado, nos termos legais, caso ocorra violação dos seus dados pessoais, podendo apresentar
reclamações perante as autoridades competentes. ____________________________________________________________________
Declaro que li e compreendi □
Data: _____/____/________
Assinatura do representante legal do participante:
___________________________________________________________
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DECLARAÇÃO
Eu

_________________________________________________________________,

representante

legal

de

_______________________________________________________, declaro que tomei conhecimento das condições
gerais da actividade SURFHOLIDAYS 2019 do Surf Clube de Viana (SCV) e autorizo o meu representado a
participar no programa. ________________________________________________________________________________
1.

Autorizo as deslocações do participante, desde o CAR SURF DE VIANA DO CASTELO,
acompanhado dos coordenadores/treinadores/monitores do SCV, em passeios a pé ou em
qualquer meio de transporte. ________________________________________________________________

2.

□

Autorizo a publicação de nome, idade, género e imagens - fotos ou vídeo do participante - nas
actividades, para fins de marketing e divulgação através dos meios de comunicação do SCV. _ □

3.

Autorizo o tratamento dos dados do participante para a nossa prestação de serviços,
nomeadamente a prestação de serviços de terceiros. ________________________________________ □

4.

Autorizo o Surf Clube de Viana a guardar os dados pessoais do participante, pais e representante
legal pelo período necessário à prestação dos serviços. _______________________________________ □

Viana do Castelo, ____ de ____________ de 2019
________________________________________________________
Assinatura do representante legal
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