
Município da Lousã
Piscina Municipal

Ficha de Inscrição – Modalidades

REQUERENTE

 Nome:*  

 Morada:*  N.º:  Andar/Lote:

 Código Postal:*  Localidade:* 

 NIF:*  Data de Nascimento:         /        /

 Contacto telefónico: E-mail:

 Natação:  Contacto de emergência:

    (Os campos assinalados com * são de preenchimento obrigatório)

ENCARREGADO DE EDUCAÇÃO (se aplicável)

 Nome: 

PAGAMENTO DAS MENSALIDADES

O/A utente tem até ao dia 08 de cada mês para regularizar a sua situação. Se não o fizer dentro deste prazo, terá até ao

dia 15 para efetuar essa regularização. Neste último caso, a mensalidade sofrerá um aumento de 4€. Fora deste limite (dia

16), o/a utente verá automaticamente anulada a sua inscrição. 

Em caso de doença, o/a utente poderá entregar a respetiva justificação médica, e assim beneficiar de um desconto de

75% na sua mensalidade, mantendo o escalão respeitante ao ano de inscrição.

É  possível  efetuar  pagamentos  relativos  às  mensalidades  da  Piscina  Municipal  da  Lousã,  até  ao  dia  8  do  mês

correspondente, através de Transferência Bancária para o IBAN PT50 0010 0000 82873920103 07 – BPI.

O comprovativo de pagamento deverá ser entregue na secretaria da Piscina Municipal da Lousã ou enviado para o email

piscina@cm-lousa.pt, até ao dia 15 do respetivo mês.

DESISTÊNCIA DA ESCOLA DE NATAÇÃO

Nos casos em que o/a utente pretenda interromper a frequência das aulas de natação, deverá comunicá-lo, por escrito,

ao Responsável da Piscina Municipal da Lousã com 15 (quinze) dias de antecedência, sob pena de continuarem a ser

devidas as respetivas mensalidades e consequente taxa por falta de pagamento dentro do prazo. (formulário próprio

existente na Piscina Municipal).

A Câmara Municipal reserva-se o direito de, somente iniciar as aulas quando se registar o número mínimo de utentes

inscritos para cada turma, bem como encerrar turmas caso o número de utentes não justifique a sua continuação.

O conhecimento das normas acima referidas não dispensa a leitura do regulamento de funcionamento das Piscinas

Municipais e da Escola Municipal de Natação.

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

1. Os  dados  pessoais  recolhidos  neste  pedido  são  necessários,  única  e  exclusivamente,  para  dar  cumprimento  ao
disposto no artigo 102.º do Código do Procedimento Administrativo (CPA), no artigo 17.º do Decreto-Lei n.º 135/99, de 22
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de abril e/ou ao previsto na legislação específica aplicável ao pedido formulado.
2. O tratamento dos dados referidos no ponto 1 por parte do Município da Lousã respeitará a legislação em vigor em
matéria de proteção de dados pessoais e será realizado com base seguintes condições:

• Responsável pelo tratamento - Município da Lousã;

• Finalidade  do  tratamento -  Cumprimento  de  uma  obrigação  jurídica  (CPA  e/ou  de  legislação  específica
aplicável ao pedido formulado) ou necessário ao exercício de funções de interesse público;

• Destinatário(s) dos dados - Serviço municipal com competência para analisar ou intervir no pedido, de acordo
com a orgânica municipal em vigor;

• Conservação dos dados pessoais - Prazo definido na legislação aplicável ao pedido;
3. Para mais informações sobre as Políticas de Privacidade do Município consulte o nosso site em www.cm-lousa.pt ou
envie um e-mail para dpo@cm-lousa.pt.
4. Os documentos apresentados no âmbito do presente pedido são documentos administrativos, pelo que o acesso aos
mesmos  se  fará  em  respeito  pelo  regime  de  acesso  à  informação  administrativa  e  ambiental  e  reutilização  dos
documentos administrativos (Lei n.º 26/2016, de 22 de agosto).

OUTRAS DECLARAÇÕES

  O/A subscritor/a,  sob compromisso de honra e consciente de incorrer  em eventual  responsabilidade penal  caso
preste falsas declarações, declara que os dados constantes do presente requerimento correspondem à verdade.

  Declaro que tomei conhecimento que, nos termos do n.º 2 do art.º 40.º da Lei n.º 5/2007, de 16 de Janeiro, constitui
minha obrigação assegurar-me de que não tenho qualquer  contra  indicação para a prática  da atividade física  e
desportiva em que me inscrevo.

  Declaro que tomei conhecimento do Regulamento de Funcionamento da Piscina Municipal da Lousã e da Escola
Municipal de Natação.

 Pede deferimento,   Conferi  a  identificação  do/a  Requerente/Representante
através dos documentos de identificação exibidos.

 Lousã ,

  Validei  a  conformidade  da  assinatura  de  acordo  com  o
documento exibido.

(Assinatura do/a requerente ou de outrem a seu rogo, se o/a
mesmo/a não souber ou não puder assinar)

O/A Funcionário/a
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