
www.imagem4.com

1. Identificação do Formando (a)

Nome Completo  

Morada

Localidade

Código Postal -

B.I. Nº 

Telemóvel Telefone

Data de Nascimento - - email: ____________________________

Caso o(a) Formando(a) seja menor de Idade deve indicar o contacto do Enc. De Educação

Telemóvel Telefone

2. Outros Elementos

Habilitações Literárias: 6º Ano 9º Ano 12º Ano Superior Outro

3. Workshop

Fotografia de movimento, acção, desportiva

Data(s): Horário: 09h00 / 18h00

Máquina (Marca e Modelo):_______________________

Local: Autódromo do Estoril Objectivas:_____________________________________

4. Informações

* Limite de 20 Formandos por dia

5. Informações de pagamento

O Pagamento deve ser efectuado para:

Nome: Carlos Alberto Soares Banco: CGD

NIB: 0 0 3 5 0 2 0 9 0 0 0 0 8 2 7 1 2 0 0 6 5 Valor = 

Data: _______/______/___________ Assinatura

Zona sombreada Formação Nº ___________________________

reservada aos serviços Formador      ___________________________

não preencher Data:            ________/______/____________

Imagem4  - www.imagem4.com - geralimagem4@gmail.com

Tel.: 968068701 / 966022820

* Os formandos menores de idade devem-se fazer acompanhar de uma autorização escrita do Enc. 

de Educação.

Nif

 FORMAÇÃO / WORKSHOP

(Ficha de inscrição)

Dia Mês Ano

Dia Mês Ano

* O Workshop tem uma Duração de 8 Horas (4 de Manhã e 4 de tarde)

* A Ficha de Inscrição deve ser Preenchida com Letras Maiusculas

http://www.imagem4.com/
mailto:geralimagem4@gmail.com


São, em especial, deveres do formador:

a) procurar atingir os objectivos da acção, tendo em conta os destinatários da mesma;

b) Cooperar com as entidades beneficiárias e promotoras, bem como os outros intervenientes;

no processo formativo,no sentido de assegurar a eficacia da acção de formação;

c) Preparar, de forma adequada e prévia, cada acção de formação, prevendo diferentes hipóteses

do seu desenvolvimento, a documentação pedagógica, os métodos e meios utilizados, bem

como os momentos de avaliação;

d) assumir padrões de comportamento que favoreçam a criação de um clima de confiança e

compreensão mútua entre os intervenientes no processo formativo;

e) Assegurar a reserva sobre dados e acontecimentos relacionados com o processo de formação

e seus intervenientes;

f) Zelar pelos meios materiais e técnicos postos á sua disposição;

g) Ser assíduo e pontual

h) Cumprir a legislação e os regulamentos aplicáveis á formação

O desporto motorizado é um desporto perigoso pelas suas caracteristicas muito próprias

O formando, deve, a todo o momento, tomar as devidas precauções de forma a não se colocar

em situações que o coloquem em perigo

Deve sempre cumprir com as orientações do Formador

A organização não se responsabiliza por qualquer situação que aconteca aos formandos

Declaro respeitar em qualquer momento todas as instruções dos oficiais e organizadores deste

Workshop,  tal como assinado na ficha de inscrição em anexo.

Estou consciente dos riscos a que estou sujeito e asseguro que tomarei todas as medidas necessárias

para assegurar a minha segurança e a dos outros.

Concordo que a organização do Workshop não é responsável por qualquer acidente que venha a

sofrer durante um evento por estes organizado. A credencial que me foi atribuida 

é propriedade dos Organizadores e poderá ser-me retirada sempre e quando os seus responsáveis

acharem que não estou a cumprir qualquer das regras previamente estabelecidas

Deveres do Formando

Deveres do Formador


