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SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO – SESC 
DIVISÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS – DPS 

COORDENAÇÃO DE LAZER - CLA  
 

 

INFORMAÇÕES PESSOAIS 

Nome:  

Data de nascimento:  Idade:  

RG ou Certidão de nascimento:  

Categoria: 
(   ) Dependente de Trabalhador do Comércio de Bens, Serv. e Turismo            
(   ) Público em geral 
(   ) Convênio 

Endereço:  

Bairro:  Telefone:  

Filiação: 
Pai:  

Mãe:  

Empresa: 
Pai:  Contato:  

Mãe:  Contato:  

Responsável pela inscrição:   
Em caso de emergência avisar:  

E-mail:  

Relação do responsável pela inscrição com o inscrito:  
 

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES 

Tipo Sanguíneo:  Possui problemas cardíacos?  

Possui alergia? (   ) Não  (   ) Sim. Qual? Sabe nadar? (   ) Não  (   ) Sim 

Possui problema respiratório? (   ) Sim   (   ) 
Não   

Plano de Saúde?  

Precisa de atendimento especializado? (   ) Não  (   ) Sim. Qual? 

Teve alguma doença recente? (   ) Não  (   ) Sim. Qual? 

Este espaço está reservado para quaisquer outras informações adicionais sobre seu filho, que possam 
nos auxiliar durante a realização do BRINCANDO NAS FÉRIAS 2018, em especial sobre quaisquer 
limitações decorrentes de problemas físicos ou mesmo de saúde. 
 
 
Assinatura: 
 

Conhecimento sobre evento: (   )Televisão  (   )Rádio  (   )Filipetas  (   )Amigos  (  )Internet  
                                              (   ) já sabe que o SESC realiza todos os anos  

Outros meios de comunicação? Qual? 
 

CONTROLE INTERNO 

Data de Inscrição: Valor Recebido: 

Funcionário responsável pela inscrição: 

Observações: 
 

BRINCANDO NAS FÉRIAS – JULHO DE 2018 
FICHA DE INSCRIÇÃO 
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SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO – SESC 
DIVISÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS – DPS 

COORDENAÇÃO DE LAZER - CLA  
 

BRINCANDO NAS FÉRIAS – JULHO DE 2018 
 

CONDIÇÕES GERAIS 

A participação no “Brincando nas Férias/2018” está sujeita às seguintes condições gerais: 

01. Período de realização: de 16 a 20 e 23 a 28 de julho de 2018, no horário de 08h às 12h, nas dependências do SESC Araxá. 

02. Público alvo: crianças/adolescentes de 5 (cinco) a 14 (quatorze) anos. 

03. Condições para inscrição: 

 3.1. Somente pai/mãe ou responsável legal, na forma da lei, podem fazer a inscrição do participante. 

 3.2. Pagamento da taxa de inscrição no valor de: a) R$ 90,00 para dependentes de Trabalhador do Comércio de 
Bens, Serviços e Turismo TCBST; b) R$ 120,00 para conveniados ou c) R$ 140,00 para usuários.  
  

04. Desistências somente serão aceitas até, no máximo, 72 (setenta e duas) horas antes do início do Programa, assegurada a 
devolução de 10% (dez por cento) do valor pago a título de taxa de inscrição e respeitados os prazos administrativos adotados 
pelo SESC/AP para efetivação da mesma. 

05. Cabe aos pais ou responsável legal o transporte do(s) participante(s) do Programa até o SESC Araxá, assim como buscá-los 
ao final das atividades, observando, rigorosamente, os horários de início e término das mesmas. 

06. Os participantes-inscritos não devem comparecer às atividades portando anéis, relógios e joias em geral, aparelhos 
celulares, máquinas fotográficas, jogos eletrônicos, brinquedos, dinheiro ou outros bens de valor.  

07. Os participantes-inscritos somente poderão deixar o Centro de Atividades do SESC Araxá, ao final das atividades do 
“Brincando nas Férias/2018”, com o pai/mãe ou responsável legal.  

07.1.  Terceiros somente poderão levar as crianças se expressamente autorizados por escrito pelo pai, mãe ou 
responsável legal do participante-inscrito. 

TERMO DE CONCORDÂNCIA E RESPONSABILIDADE 

Eu, __________________________________________________________________, através do presente, 
declaro ter lido e entendido as Condições Gerais, acima descritas, não tendo qualquer restrição a opor em relação às mesmas. 

Declaro, ainda, que as informações prestadas no verso desta Ficha de Inscrição são verdadeiras e que, em 
especial no que se refere às condições gerais de saúde do participante inscrito, não há qualquer informação adicional que 
mereça destaque, estando ciente de que a eventual ocorrência de fato que afete a integridade física do inscrito, decorrente de 
circunstância pré-existente, de meu conhecimento e omitida no ato da inscrição isentará o SESC/AP de qualquer 
responsabilidade. 

Assumo total responsabilidade, igualmente, sobre a guarda dos bens descritos no item 06, das Condições 
Gerais, acima, caso o participante-inscrito traga-os para o SESC Araxá no período do “Brincando nas Férias 2018”, isentando 
esta Instituição, desde já, de qualquer responsabilidade em caso de perda, furto, roubo ou dano que possa vir a ocorrer sobre os 
mesmos. 

Macapá, _____ de ___________________________ de 2018 

 
 
 
 

___________________________________________ 
Pai/Mãe ou Responsável legal 

Documento de Identidade n.º ________________________ 

CPF n.º __________________________________________ 
 


