
     

Avenida Nascente - Praia de Faro, 8005-520 FARO, PORTUGAL 
Telefone. +351 289 870 898 / 056         Fax. 289 870 014          E-mail: centronauticofaro@cm-faro.pt 

 

 
 
 

(a preencher pelos serviços) 

Ficha de Inscrição – Utilizador Individual 
 
 
Nome: __________________________________________________________________________________              
 
 
Morada:_________________________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________________________ 

     
Código Postal:_______ - ______   Localidade: _____________________  
 
NIF: ________________________ Naturalidade:____________________________ 
 
 
Freguesia: _______________________  Sexo: M   F   
 
 
Telefone: ________________________ Telemóvel: _________________________ 
 
E-mail: ____________________________________________________________________ 
 
Data de Nascimento: ____/____/________ Profissão: ___________________________________ 
 
Documento de Identificação (BI / Passaporte/CC): N.º: _________________________________________ 
 
Data de Emissão: ____/____/________  Arquivo: ____________________________ 

Sabe nadar? Sim  Não  Têm carta de marinheiro? Sim  Não  
Contacto em caso de Urgência: ____________________________________  
 

 
Observações: ________________________________________________________________________ 
 

Declaro sob compromisso de honra que: 

 Conheço e respeito o Regulamento de Acesso e Utilização do Centro Náutico da Praia de Faro. 

 
Não tenho qualquer contra-indicação para a prática da atividade física que pretendo desenvolver nestas instalações (conforme 
exigido na Lei de Bases da Atividade Física (Lei n.º5/2007, de 16 de Janeiro)). 

 

Menores de Idade: 

Eu ___________________________________, encarregado de educação de 
______________________________________________:  

1. Autorizo o meu educando a realizar atividades no Centro Náutico da Praia de Faro, sem a minha presença, assumindo assim 
todas as responsabilidades em relação ao não cumprimento das normas estipuladas pelos funcionários. 

2. Asseguro que este não tem qualquer contra-indicação para a prática da atividade física que pretende desenvolver nestas 
instalações (conforme exigido na Lei de Bases da Atividade Física (Lei n.º5/2007, de 16 de Janeiro)). 

 

Encarregado Educação, 
 

_______________________________________________________________ 
(Assinatura) 

 

Seguros: 
A Câmara Municipal de Faro, contratou um seguro de acidentes pessoais, com cobertura de morte e invalidez 15000,00€, despesas 
de funeral 1500,00€ e despesas de tratamento de 2500,00€. Em caso de acidente terá de pagar uma franquia de 25,00€ e todo o 
acidente que origine indemnizações superiores não será da responsabilidade da autarquia. 
A Câmara Municipal de Faro, contratou um seguro de responsabilidade civil, destinado a cobrir os danos decorrentes das atividades 
desenvolvidas no Centro Náutico da Praia de Faro. 
 

Outras informações: 

Pretende receber todas as informações relativas às atividades desenvolvidas pela Câmara Municipal de Faro? Não  Sim  
 

Tomei Conhecimento, 
 

 

________________________________________________ 

N.º de Utilizador  
 

_____________ 
 


