Centro de Ocupação Juvenil- COJ Ficha de Inscrição 2018/19
www.zonaaltasocial.com
Sócio nº
Nome

Contribuinte nº

Data de Nascimento

/

/

Ano

Turma

Cartão de Cidadão nº

Telemóvel

Nº de beneficiário da Segurança Social

Morada

Localidade

Encarregado de Educação
E-mail do Enc. de Educação
Parentesco

@
Profissão

Telefone

Diretor de turma
Atividades Disponíveis (O horário de frequência das atividades é definido a partir dos tempos livres dos jovens)
Grupo de Viola
Acesso à Internet (Free Pass)
Pixel Art Makers
Natação
Danças Contemporâneas (Hip-hop)
Jogos de Consola
Tecnologia- Módulos de Informática
Pint'Arte- Atelier de Pintura e Manualidades
Tecnologia- Clube de Scratch (programação)
Xadrez
Tecnologia- Clube de Programação e Makers
Ginásio de Linguas - Espanhol
Jogos de Computador
Ginásio de Linguas - Francês
Pack do Secundário (Internet, fotocópias e OTL
Ginásio de Linguas - Inglês
para jovens do ensino secundário)
Modalidades de pagamento
Tipo de pagamento Montante

Atividades que pretende frequentar

Jóia de Inscrição

Permite a frequência de todas as atividades à exceção de Ginásio de Línguas, Grupo de Viola,
18€/ ano Danças Contemporâneas (Hip-hop), Tecnologia, Acesso à Internet (Free Pass), Natação, Jogos de
Computador,

Grupo de Viola

6€/ mês Permite a frequência da atividade de Viola. É necessário o pagamento da jóia de inscrição.

Pack do Secundário/
Acesso à Internet
(Free Pass)

6€/ ano

Permite a utilização de Internet através da rede wireless e nos computadores do COJ. A
navegação na internet é supervisionada e pode ser condicionada.

Tecnologia/ Ginásio
de Línguas

18€/ ano

Permite a frequência de uma das atividades de Tecnologia ou de Ginásio de Línguas. É necessário
o pagamento da jóia de inscrição.

8,5€ mês
Natação/ Danças
Permite a frequência da atividade de Natação ou de Danças Contemporâneas. É necessário o
Contemporâneas (Hip- + 7,5€ seguro
pagamento da jóia de inscrição e de um seguro anual que serve para ambas as atividades.
anual
hop)

Observações:

a) No ato de entrega da ficha de inscrição, os alunos devem obrigatoriamente apresentar o seu cartão de cidadão e efetuar
o pagamento de 1/3 da jóia de inscrição (valor correspondente ao 1º período);

b) O atraso no pagamento das atividades implica a impossibilidade do aluno continuar a frequentar as mesmas;
c) É necessária a recolha de uma imagem do aluno, de forma a atualizar a ficha de inscrição digital.

Por favor, continue o preenchimento no verso da folha

Nota:Os encarregados de educação que indicarem o seu endereço de e-mail poderão atempadamente receber informações sobre as atividades de
férias de Natal, da Páscoa e do Verão que o COJ desenvolve
Horário de funcionamento no período letivo: 2ª a 6ª feira (das 8.00h às 18.00h)

Telefone: 249 820 006

O Centro de Bem Estar Social da Zona Alta (CBESZA) cumpre, através deste formulário, o pressuposto pelo
Regulamento Geral de Proteção de Dados (RGPD), consultável em https://ec.europa.eu/commission/priorities/justiceand-fundamental-rights/data-protection/2018-reform-eu-data-protection-rules_pt, nomeadamente no que diz
respeito aos direitos do utilizador à retificação, ao esquecimento, à portabilidade, à oposição e ao acesso.
Assim, para efeitos de cumprimento do RGPD:

Declaro que autorizo a recolha e o tratamento dos dados aqui facultados, pelo CBESZA, em formato digital ou em papel,
durante o período de permanência na instituição ou até ativação do direito ao esquecimento por parte do utilizador;
Declaro que autorizo a recolha e o tratamento de imagem e som (áudio, fotografia e vídeo), decorrentes das atividades
desenvolvidas no contexto do CBESZA, durante o período de permanência na instituição ou até ativação do direito ao
esquecimento por parte do utilizador;
Declaro que autorizo a utilização e publicação de imagem e som em registos internos do CBESZA e externos (jornais,
brochuras, ações de formação, publicações em Internet- redes sociais e página institucional).

A informação presente nesta mensagem, bem como em qualquer dos seus anexos, é confidencial e destinada
exclusivamente ao(s) destinatário(s), não podendo ser alterada, usada, distribuída, copiada ou disseminada sem
autorização. Caso tenha recebido esta mensagem indevidamente, queira informar de imediato o remetente e
proceder à destruição da mesma e de eventuais cópias.
O CBESZA vai continuar, como sempre, a zelar com o maior cuidado pela preservação e boa utilização dos seus dados
e informações, cuja aplicação tem o objetivo de tentar constantemente prestar o melhor serviço possível. Estamos
sempre disponíveis para acolher as suas questões.

O(A) Encarregado(a) de Educação,

