
 

FICHA DE INSCRIÇÃO DA EQUIPA 

IDENTIFICAÇÃO DA ASSOCIAÇÃO: 

ASSOCIAÇÃO  

RESPONSÁVEL 
PELA EQUIPA 

 
Telemóvel (Obrigatório): 

E-Mail (Obrigatório): 

EQUIPAMENTO 
Principal: 

Reserva: 

Datas de 
Indisponibilidade (1) 

1  2  

(1) Datas em que as equipas se encontrem indisponíveis para jogar. (2 dias por equipa, para todo o TIA 2022). 

Vem por este meio solicitar a participação desta Associação no TIA 2022, declarando que aceita os seus 

termos e condições, os quais tomou conhecimento. 
 

ESCALÃO DA 
EQUIPA 

(Obrigatório) 

INFANTIS 
(2009/2010) 

 JUNIORES 
(2003/2004) 

 VETERANOS 
(Até 1987) 

 

INICIADOS 
(2007/2008) 

 SENIORES 
(Até 2002) 

  

JUVENIS 
(2005/2006) 

 FEMININOS 
(Até 2005) 

 

 

IDENTIFICAÇÃO DA EQUIPA: 

N.º DA 
INSCRIÇÃO 

NOME DO ATLETA 
(Obrigatório Nome Completo) 

N.º DO 
CARTÃO 

CIDADÃO/BI 
(Obrigatório) 

DATA DE 
NASCIMENTO 

(Obrigatório) 

ASSOCIAÇÃO 
REPRESENTADA 

NO TIA 2019 
(Obrigatório) 

1     

2     

3     

4     

5     

6     

7     

8     

9     

10     

11     

12     

TREINADOR     

DELEGADO     

DELEGADO     

 

 

* Normas de Acesso no verso 

ENTREGUE EM: 
 

               /                 /2022 

O REPRESENTANTE DA ASSOCIAÇÃO 
 
  

RECEBIDO EM: 
 

                /                 /2022 



 
 

NORMAS DE ACESSO 
 

1. O torneio é destinado apenas a residentes, estudantes, trabalhadores e proprietários de habitação no Concelho de 

Condeixa-a-Nova, não sendo admitidos comprovativos de mudança de residência com menos de 2 meses. 

2. Os participantes maiores de 18 anos farão prova da sua residência, se estiverem recenseados no concelho.  

3. Poderão participar proprietários de habitação no concelho há pelo menos 2 meses, fazendo prova o comprovativo 

do IMI, tal como os seus cônjuges (casados ou unidos de facto comprovados pela declaração de IRS) e dependentes 

(tal como nos cônjuges, comprovados pela declaração do IRS). 

4. Poderão ainda participar trabalhadores no concelho de Condeixa com contrato de trabalho válido há pelo menos 6 

meses. 

5. Todos os participantes com idade inferior a 18 anos terão de apresentar o Cartão de Cidadão do progenitor do qual 

são dependentes, de forma a justificar a sua residência em Condeixa, para além de outra documentação que se julgue 

necessária. 

6. Finalmente, poderão participar todos os estudantes nas escolas do Agrupamento de Condeixa, com matrícula válida 

no presente ano letivo. 

7. Excecionalmente, as equipas Femininas podem ter 1 atleta que não cumpra o estipulado nos números anteriores 

das Normas de Acesso. 

8. Podem inscrever-se todas as Associações do concelho, preenchendo o Boletim de Inscrição, bem como o 

fornecimento de fotocópia do BI ou do CC e uma fotografia tipo passe (para jogadores que não tenham participado 

no TIA 2019), atual e percetível, de cada jogador. Para jogadores que participaram na última edição do TIA (TIA 2019) 

não é necessária esta documentação. É ainda necessária a entrega da documentação dos participantes que prove o 

cumprimento dos pontos 1 a 6 das Normas de Acesso. Toda a documentação deverá ser entregue no Gabinete de 

Desporto da Câmara Municipal de Condeixa-a-Nova. Nas cópias da documentação deverá constar, escrito pelos 

titulares dos documentos, “autorizo a utilização da fotocópia deste documento para efeitos de inscrição no TIA 

2022” de forma a inutilizar outras utilizações dos documentos, mas não impossibilitando a visualização dos dados 

pretendidos. 

9. Em caso de verificação de qualquer irregularidade na inscrição de qualquer elemento que conste numa ficha de 

jogo, os participantes envolvidos serão excluídos do Torneio, e a equipa perde os jogos em que o elemento participou 

por 0-3. 

10. Um jogador só poderá ser inscrito num escalão. 

11. Cada equipa deverá inscrever, 2 Delegados e um Treinador, sendo que cabe ao delegado da equipa o 

preenchimento da documentação para o jogo (ficha com constituição da equipa) cerca de 10 (dez) minutos antes do 

início do jogo. As fichas serão fornecidas pela Organização. Os delegados inscritos na ficha de jogo, ou na sua ausência 

o Treinador, respondem por todos os acontecimentos provocados pela equipa durante as partidas. Estes devem zelar 

pelo cumprimento deste regulamento e são o único interlocutor entre a organização e a equipa para tratamento de 

assuntos relacionados com o torneio. 

Tratamento de dados 

A Unidade de Desporto, Juventude e Associativismo garante que os dados solicitados são utilizados estritamente para 

os fins que foram recolhidos, para efeito de inscrição, participação e classificação no evento – TIA 2022. 

 

 

 

 



 

 

Declaração de Recolha e Tratamento de Dados Pessoais do Município de Condeixa para a atividade TIA 2022 

 

1. Responsável pela Proteção e Tratamento dos dados pessoais 

O Município de Condeixa-a-Nova é o órgão autárquico deste concelho e tem por missão definir e executar políticas tendo em 

vista a defesa dos interesses e satisfação das necessidades da população local. 

Nesse sentido cabe-lhe promover o desenvolvimento do município em todas as áreas nomeadamente o desporto, a saúde e a educação, 

com efeito a Atividade TIA 2022 é realizada anualmente no seguimento da estratégia do Município. 

 O Município de Condeixa-a-Nova é responsável pelo tratamento de dados pessoais dos participantes e pessoas envolvidas na 

atividade. 

Para as questões relacionadas com o tratamento dos seus dados pessoais poderá contactar o Responsável de Proteção de 

Dados através dos seguintes meios: 

 

Município de Condeixa-a-Nova 

Largo Artur Barreto 

3150-154 Condeixa-a-Nova 

geral@cm-condeixa.pt 

2. Direitos de titulares  

Os titulares gozem, em conformidade com a lei, dos direitos de acesso, retificação, cancelamento, limitação, portabilidade, 

oposição e reclamação. 

Para o exercício dos direitos, podem ser apresentados por escrito, o pedido pode ser realizado para o responsável pela Proteção e 

tratamento dos dados pessoais, supracitado no ponto 1.º. 

 

Finalidade do tratamento de dados 

A finalidade do tratamento de dados destina-se ao registo e arquivo inerentes à realização da atividade. 

 

3. Categorias de titulares 

Participantes e pessoas envolvidas na atividade TIA 2022 realizado pelo Município de Condeixa.  

 

4. Categorias de dados pessoais 

Para responder às necessidades de organização da atividade, o Município de Condeixa pode recolher e tratar os seguintes dados 

pessoais. A recolha de algumas categorias de dados é obrigatória, outras são facultativas na base da decisão voluntária do titular de 

dados. Para mais esclarecimento de dúvidas, pode contactar o responsável pela atividade. 

 

1. Dados de identificação e de contacto: nome, data de nascimento ou idade, sexo, nacionalidade, endereço, número de telefone, 

endereço eletrónico, número de documento de identificação, entidade onde trabalha ou estuda, entre outros; bem como os 

dados dos pais / tutores / curadores de menor, interdito, e inabilitado. 

2. Dados da atividade: sons e imagens captadas em atividade (por exemplo: fotografia, gravação, vídeo), para fins de promoção 

e notícia, e do Arquivo Interno; 

3. Dados financeiros: os dados de contas bancárias das respetivas pessoas no caso do pagamento financeiro, tais como as taxas 

de inscrição e os prémios pecuniários, entre outros. 

4. Outros dados: outros dados relacionados com a atividade. 

 

5. Destinatários dos dados 

São destinatários dos dados: 

1. As entidades a quem os dados devem ser comunicados por força de disposição legal. 

2. As entidades a quem os dados devem ser comunicados a pedido ou com o consentimento do titular dos dados. 

3. As respetivas entidades seguradoras que fornecem seguros. 

 

6. Direitos de titulares 

Os titulares gozem, em conformidade com a lei, dos direitos de acesso e de retificação.  

Para o exercício dos direitos, têm de apresentar, por escrito, o pedido ao Responsável pela Proteção e tratamento dos dados pessoais, 

citado no ponto 1.º. 
 

“O Município de Condeixa-a-Nova cumpre integralmente o Regulamento Geral de Proteção de Dados no que concerne à recolha e 

tratamento dos mesmos. Os dados pessoais recolhidos destinam-se exclusivamente à tramitação do presente pedido.” 

 

Data da Inscrição: / / Tomei conhecimento do Regulamento e Aceito: 

Assinatura do Responsável da Equipa: 

NOTA: Consulte o Regulamento do TIA 2022, disponibilizado a todas as equipas no acto da inscrição ou no Gabinete de Desporto 

das Piscinas Municipais, bem como nos canais de comunicação e de divigulção desta Autarquia. 


