
Estágio(s)
Selecionar o(s) estágio(s) pretendido(s):                                                              Indique a modalidade:

        01-05 julho 2019             08-12 julho 2019              15-19 julho 2019               Internato             Externato

Dados pessoais:

Nome Completo do Educando *

Data de Nascimento*                                                                                                      NIF*

Dados complementares:                                              
Informação complementar (alergias ou outras indicações relevantes): * 

Autorização e Protecção de Dados
Selecionar uma opção:

     Declaro que autorizo o meu educando, a participar nas FeriasOK - Verão 2019, sob a responsabilidade da organização, no(s) estágio(s) acima selecionado(s).

     Declaro que autorizo o meu educando, a participar nas FeriasOK - Verão 2019 e a pernoitar na Residencial Hilário, na Mealhada, sob a responsabilidade da
     organização, tendo em vista a participação no(s) estágio(s) acima selecionado(s). 

Autorização Audiovisual:
Declaro que autorizo o registo audiovisual ao meu educando durante as FériasOK — Verão 2019             Autorizo          Não autorizo

* Protecção de Dados
A partir do próximo dia 25 de Maio de 2018, passará a ser aplicável, relativamente ao tratamento de dados pessoais, o Regulamento (UE) 2016/679.
Os seus dados pessoais com objecto de tratamento são o seu nome, número de telefone, e endereço de e-mail, bem como os dados pessoais do seu educando
(nome, data de nascimento, Número de Identificação Fiscal, dados complementares e prática de hóquei). Todos estes dados são transmitidos ao Hóquei Clube
da Mealhada aquando da inscrição do seu educando nas FériasOK 2019.
O Hóquei Clube da Mealhada faz o tratamento de dados pessoais em nome próprio, mas também o pode fazer em nome e representação de terceiros,
nas seguintes situações:
- Companhias de seguros, para emissão do seguro desportivo associado às FériasOK 2019;
- Entidades fiscais, aduaneiras ou outras;
- Empresas de transporte colectivo de pessoas e agentes de autoridade, quando se verificarem deslocações por meios de transporte colectivo de pessoas;
- Entidades desportivas e/ou de animação, parceiras das FériasOK 2019, na realização ou programação de alguma actividade durante o período das FériasOK 2019;

Conservaremos os seus dados pessoais e do seu educando durante o prazo de 1 ano, e conservaremos o seu e-mail para envio de newsletter das FériasOK, o qual
julgamos indispensável e apropriado para os fins a que se destinam.
Dispomos de meios técnicos para garantir a segurança dos seus dados pessoais, mas deverá ter consciência de que a utilização de sites e transmissão de informação
por meios eletrónicos podem estar sujeitos a acessos por terceiros não autorizados.
O Hóquei Clube da Mealhada é a entidade responsável pelo tratamento de dados pessoais resultantes das inscrições nas FériasOK 2019, os quais conservaremos
durante o prazo indispensável e apropriado para os fins a que se destinam.

          Declaro que tomei conhecimento do tratamento dos dados pessoais acima indicados, e autorizo o Hóquei Clube da Mealhada no seu tratamento para a
          inscrição do meu educando nas FériasOK 2019.

Lembramos, que a qualquer momento poderá, sem qualquer encargo, exercer o direito de retirar o consentimento anteriormente concedido, pedir a correção,
modificação, restrição, anonimização ou eliminação dos seus dados pessoais e do seu educando, solicitar uma explicação sobre o tratamento e exercer o direito de
reclamar junto da autoridade de controlo. Estes direitos podem ser exercidos por e-mail (geral@feriasok.pt) ou carta para, Hóquei Clube da Mealhada,
Pavilhão Municipal da Mealhada, Apt. 68 Mealhada, 3050-901 Mealhada, endereçada às FériasOK.

Escolher desconto
Selecionar uma opção:*

        7,50€ especial irmãos (por irmão)
        10€ por atleta num grupo de 5 ou mais atletas do mesmo clube
        7,50€ Participante em edições anteriores
        20€ Participante em 2 Estágios das FériasOK'19 (Regime Externato)   

    
     

        40€ Participante nos 3 Estágios das FériasOK'19 (Regime Externato)
        25€ Participante em 2 Estágios das FériasOK'19 (Regime Internato)
        50€ Participante nos 3 Estágios das FériasOK'19 (Regime Internato)
        Sem Desconto ;-(

Encarregado de Educação
Nome Completo*

Endereço de email*                                                                                                          Telefone/Telemóvel*

         Sim

         Não

O seu educando
pratica hóquei?

         Clube*

Escalão*
sub 7 sub 9 sub 11 sub 13 sub 15


