


Direitos de Imagem
Informa-se que no decorrer do 
Programa Férias Desportivas Verão 
2022 poderá haver lugar à captação e 
divulgação de imagem (fotografia e/ou 
vídeo) por parte de terceiros, podendo a 
mesma ser divulgada através das redes 
sociais.

Poderá também a Câmara Municipal de 
Vila Franca de Xira proceder à captação 
de imagens para efeitos de publicitação 
na página oficial do Município/através 
de brochuras/newsletters e redes 
sociais.

Proteção de dados pessoais
Os dados pessoais serão processa-
dos automaticamente, nos termos 
aprovados pelo Regulamento Geral de 
Proteção de Dados, da União Europeia, 
pela organização do encontro, entidade 
responsável pelos dados, destinan-
do-se exclusivamente à prestação dos 
serviços necessários à participação no 
encontro em que se inscreve.

O tratamento de dados para comu-
nicação sobre o encontro em que se 
inscreve é opcional e está sujeito a 
consentimento específico e expresso 
no formulário de inscrição do encontro, 
sempre em conformidade com o Regu-
lamento (UE) 2016/679.

É garantido aos participantes, nos ter-
mos da mesma lei, o acesso aos seus 
dados, podendo solicitar por escrito 
junto da organização a sua atualização, 
correção ou eliminação.

Os dados pessoais recolhidos em 
função do presente encontro serão 
armazenados pelo prazo de dois anos 
e estarão acessíveis de forma gratuita 
para consulta, retificação ou eliminação 
através do email: 
protecaodedados@cm-vfxira.pt

A oferta das atividades desportivas 
tem como objetivo sensibilizar os 
jovens para atividades de caráter 
lúdico e desportivo; promover 
os aspetos sociais e culturais no 
contexto das atividades físicas e 
recreativas; incentivar a prática do 
desporto na sua riqueza e diver-
sidade; envolver a comunidade e 
os agentes de desenvolvimento 
desportivo local, na organização e 
divulgação do programa.

A quem se dirige?
Este programa dirige-se a crianças 
e jovens de ambos os sexos, a partir 
dos 6 e até aos 16 anos.

Onde e como realizar a inscrição?
As inscrições devem ser realizadas 
no local onde se desenrola a 
atividade, entregando a ficha do 
folheto devidamente preenchida aos 
professores e responsáveis pela 
mesma.

Quem realiza o enquadramento 
técnico das atividades?
As atividades são enquadradas por 
técnicos com formação desportiva.

A inscrição é paga?
A participação nas atividades é 
gratuita, no entanto a sua partici-
pação fica condicionada ao número 
de vagas disponíveis.

Que roupa se deve utilizar?
É obrigatória a utilização de roupa 
desportiva.

Quando e onde se realiza?
Consultar a tarjeta em anexo.

A atividade está coberta por 
seguro?
Todas as atividades programadas 
estão cobertas por um seguro 
desportivo.


