
CÂMARA MUNICIPAL DE MAFRA 
 

Modelo SD-05/8 – Ficha de Inscrição/Cancelamento/Alteração                                                                                                 

A preencher pelos serviços 

N.º Utente:  

 

1. IDENTIFICAÇÃO DO UTENTE 

 

Nome _____________________________________________________________ NIF:___________ 

Morada:_________________________________________________________ Localidade:  ________________  

Concelho:___________________________________ Código Postal: ___________ -  ______________________  

Telemóvel:_______________ (emprego) __________________Data de Nascimento: ___/ ___/ ___ Idade: ____  

B.I. / Cartão de Cidadão n.º ____________ Validade: ____/ _____/_________ 

Profissão: ____________________________ Local de Trabalho: _______________________ (P/ efeitos de Desconto) 

E-mail: _________________________@__________________ 

Nome e contato em caso de SOS____________________________________ Telm: _____________ 

 

2. IDENTIFICAÇÃO DE ENTIDADE/INSTITUIÇÃO OU ENCARREGADO DE EDUCAÇÃO 

                                                                                      (em caso de menor de 18 anos) 

 

3. TERMO DE RESPONSABILIDADE 

 

Declaro sob compromisso de honra, que não possuo quaisquer contra indicações para a prática de atividades físicas e 

desportivas, nos termos do Art.º 40.º, da Lei n.º 5/2007, de 16 de janeiro, e que aceito as condições desta inscrição, 

tendo conhecimento de todas as regras de funcionamento desta Instalação Desportiva Municipal. 

Mais declaro sob compromisso de honra que, caso no futuro as condições atuais para a prática desportiva se alterem, 

assumo a responsabilidade de prestar essa informação à entidade prestadora do serviço desportivo. 

 

 

____________________________________________________ 

(Assinatura do próprio ou encarregado de educação, no caso de menores de 18 anos) 

 

4. POLÍTICA DE PRIVACIDADE DO MUNICÍPIO DE MAFRA 
 

O Município de Mafra assume o compromisso de proteger a privacidade e os direitos dos Titulares dos dados pessoais, 

de acordo com a legislação em vigor, designadamente o Regulamento Europeu de Proteção de Dados, aprovado pelo 

Regulamento (UE) 2016/679, estando a sua política de privacidade disponível para consulta na página eletrónica, para 

onde se remete. 

Responsável pelo tratamento: 

O Município de Mafra é a entidade responsável pelo tratamento dos dados pessoais dos Titulares.  

Finalidade do tratamento: 

Os dados pessoais indicados são os mínimos necessários ao cumprimento das obrigações do Município, conformando-

se com as respetivas condições de licitude, quer as que resultem da lei (Código do Procedimento Administrativo, Regime 

Jurídico das Autarquias Locais e/ ou legislação específica aplicável ao pedido formulado), como as que resultem de 

obrigação contratual (Lei Geral do Trabalho em Funções Públicas, Código dos Contratos Públicos e/ ou legislação 

específica aplicável), bem como as decorrentes de situações de recolha fundamentada no interesse legítimo, no 

consentimento, na qualidade de autoridade pública de que o Município está ou venha a ficar investido no decurso do 

procedimento e ou no interesse público, sempre no âmbito das atribuições e competências do Município. 

Partilha de dados pessoais: 

O Município não partilha os dados pessoais com terceiros, salvaguardadas as exceções legalmente previstas. 

 

Nome _____________________________________________________________ NIF:___________ 

Morada:_________________________________________________________ Localidade:  _________________  

Código Postal: ___________ -  _________________________________________________________________  

Telemóvel:____________________ (emprego) ____________________ 

E-mail: _________________________@________________ 



CÂMARA MUNICIPAL DE MAFRA 
 

Modelo SD-05/8 – Ficha de Inscrição/Cancelamento/Alteração                                                                                                 

A preencher pelos serviços 

N.º Utente:  

Tempo de conservação: 

O Município conservará os dados pessoais pelo período de tempo estritamente necessário à prossecução da finalidade 

para a qual foram recolhidos e ou em conformidade com os prazos previstos na legislação aplicável para o efeito. 

Direitos dos Titulares: 

Os Titulares poderão, a todo momento, aceder, atualizar, retificar, limitar, apagar e objetar ao tratamento, sem prejuízo 

dos direitos do Município. 

Quaisquer informações ou questões adicionais relacionadas com a Política de Privacidade poderão ser dirigidas ao 

cuidado do ENCARREGADO DE PROTEÇÃO DE DADOS DO MUNICÍPIO DE MAFRA através de correio eletrónico 

(geral@cm-mafra.pt) ou por via postal (Praça do Município, 2644-001 Mafra). 

 

5. INFORMAÇÃO/ REGRAS APLICÁVEIS 
 

 A Câmara Municipal de Mafra reserva o direito de captação de imagens durante o desenvolvimento de atividades, 

destinadas estritamente à divulgação de projetos nos canais habituais desta autarquia. 

 O cartão de utente confere diversas vantagens na utilização dos espaços desportivos e é entregue mediante inscrição, 

a qual é válida com a apresentação do Cartão de Cidadão; 

 Através do cartão, estará coberto por seguro de acidentes pessoais e poderá inscrever-se nos Núcleos Desportivos 

Municipais ou em classes de utilização livre, mediante carregamento do mesmo, cujo saldo poderá também ser usado 

para reserva de espaços; 

 Os pagamentos das mensalidades dos núcleos municipais devem ser efetuados até ao dia 10 de cada mês, ao balcão 

ou por referência multibanco, sofrendo um agravamento de 20% após esta data; 

 O inscrito obriga-se aos pagamentos convencionados até que faça a anulação da sua inscrição em impresso próprio 

para esse efeito, ou através do envio de e-mail: mafrativa@cm-mafra.pt, até ao último dia útil do mês anterior ao da 

desistência. Se o fizer até ao dia 10 do próprio mês, deverá proceder ao pagamento de meia mensalidade; 

 Caso se verifique a não frequência do núcleo, será feito o cancelamento automático da inscrição ao fim de um mês de 

pagamentos em atraso, ficando em débito o equivalente a meia mensalidade; 

 O utente que pretender voltar a inscrever-se nos núcleos municipais, após cancelamento deverá voltar a pagar a 

inscrição; 

 Não são efetuados créditos, por motivo de ausência do utente; 

 A cada mês, mediante confirmação de vaga junto dos serviços, os utentes poderão efetuar a troca pontual da aula na 

qual estão inscritos, com uma antecedência mínima de 48h, e limitada a uma troca por mês; 

 Em cada época desportiva, o utente poderá usufruir de duas suspensões da inscrição, pelo prazo de 15 dias, ou uma 

de um mês, sem perda de vaga; 

 O Free Pass apenas é aplicável a classes para adultos e que não dependem de avaliação prévia do nível do utente e 

incluem as classes de musculação e utilização livre da piscina. 
 

 

6. INSCRIÇÃO 
 

Instalação Modalidade Dias 2.ª 3.ª 4.ª 5.ª 6.ª Sáb. 

  Hora       

  Hora       

  Hora       

  Hora       

  Hora       

 

mailto:geral@cm-mafra.pt
mailto:mafrativa@cm-mafra.pt


CÂMARA MUNICIPAL DE MAFRA 
 

Modelo SD-05/8 – Ficha de Inscrição/Cancelamento/Alteração                                                                                                 

A preencher pelos serviços 

N.º Utente:  

Tem doenças ou limitações à prática desportiva? Quais?  _____________________________________________  

 

Familiar inscrito: _____________ Nome: __________________________________ N.º Utente: ________  

Familiar inscrito: _____________ Nome: __________________________________ N.º Utente: ________ 

Familiar inscrito: _____________ Nome: __________________________________ N.º Utente: ________  

 

 

7. CANCELAMENTO PRESENCIAL 

DATA CLASSE FREQ. MOTIVO RUB. UTENTE 

CANCELAMENTO 

IGESP 

     A PARTIR DE 

RUB. FUNC. 

CONTINUA 

INSCRITO 

(S/N) 

COLOCADA 

MSG 
"FRONT 

END" 

___/___/___  ___ x   ___/_______    

___/___/___  ___ x   ___/______    

___/___/___  ___ x   ___/_______    

___/___/___  ___ x   ___/_______    

___/___/___  ___ x   ___/_______    

___/___/___  ___ x   ___/_______    

 

8. REDUZIR E ALTERAR AULAS 

DATA CLASSE FREQ. INSCRITO A: ALTERAR PARA: RUB. UTENTE RUB. FUNC. 

___/___/___   ___ x       

___/___/___   ___ x       

___/___/___   ___ x        

___/___/___   ___ x        

___/___/___   ___ x        

___/___/___   ___ x        

___/___/___   ___ x        

___/___/___   ___ x        

 
 

A preencher pelos serviços 

Data: ____/ _____/ ____                     / Pago: ________________ 

O(A) FUNCIONÁRIO(A) 

____________________ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Praça do Município ● 2644-001 ● Mafra 
Telef.: 261 022 658  
e-mail: mafrativa@cm-mafra.pt  
Internet: www.cm-mafra.pt 
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