GT – Idade Maior

Alvalade Ativo + 65

Ficha de Inscrição
Nome: ____________________________________________________________________
Contactos Telefónicos: _______________________________________________________
Contacto de e-mail: ___________________________
Morada: ___________________________________________________________________
Inscrição: Institucional

Individual

Outra

_________________________

Instituição de Referência: ______________________________________________________
Contacto de urgência
Nome: ____________________________________________________________
Telefone/Telemóvel: ________________________________________________
Percurso(s):
Inatel 1.º de Maio – Todas as 2.ª Feiras às 16H00
Campo Grande – Todas as 4.ª Feiras às 10H30
Parque José Gomes Ferreira – Todas as 6.ª Feiras às 10H30
A pergunta que se segue visa perceber a capacidade de autonomia do participante, considerando os percursos a
realizar. Este fator não é impeditivo ou determinante para a realização da atividade e presença, uma vez que a
organização é capaz de assegurar a participação de todos os inscritos, independentemente da sua capacidade
motora, com recurso ao seu parceiro "Pedalar Sem Idade", que fará o transporte das pessoas que apresentem
maior dificuldade em realizar o percurso desejado.

Capacidade física de locomoção:
Completamente Autónomo
Autonomia reduzida mas sem recurso a auxiliares (bengalas ou andarilhos)
Autonomia auxiliada (com bengala ou andarilho)
Autonomia muito limitada (cadeira de rodas
Sem autonomia
Ao subscrever esta ficha de inscrição, está dar o seu consentimento para a proteção de dados. Neste sentido, para
os efeitos previstos no disposto no art.º 13.º do Regulamento Geral de Proteção de Dados (EU)2016/679 do P. E. e
do Conselho de 27 de abril (RGPD), aceita o tratamento dos seus dados pessoais e da sua imagem, que vão ser
recolhidos no âmbito do Programa Alvalade Ativo para uso exclusivo da Comissão Social de Freguesia e das
entidades que pertencem ao Grupo de Trabalho Idade Maior, para utilização em atividades relacionadas com o
Programa Alvalade Ativo. Declaro ainda ter conhecimento que tenho o direito de retirar o meu consentimento a
qualquer momento, não comprometendo nesse caso, a licitude do tratamento efetuado com base no
consentimento previamente dado.
Lisboa, ______ de _________________ de 2021

___________________________________________________

