UTILIZAÇÃO DE ESPAÇO PARA ANIVERSÁRIOS
FICHA DE INSCRIÇÃO

IDENTIFICAÇÃO DO ENCARREGADO DE EDUCAÇÃO/ENTIDADE:
NOME:______________________________________________________________________

Nº de Identificação Fiscal (NIF): __________________________________________
ENDEREÇO: ____________________________________________________________________________________________
CÓDIGO POSTAL: __________ - ___________

____________________

Contato: ____________________

Email: ______________________________________________________________________

NOME DO ANIVERSARIANTE:
____________________________________________________________________________

Ano: __________

Nº Procº ______________

ESPAÇOS DISPONÍVEIS, DATA E HORÁRIO PRETENDIDOS (só é possível ao Sábado):

Data:__________/__________/__________

Horário: 10.00 H às 12.45 H

14.30 H às 17.15 H

ÁREA PRETENDIDA:
- PRÉ-ESCOLAR

- 1º CICLO

- 3º CICLO

Pretende utilização de equipamento com ligação à corrente elétrica:

SIM

NÂO

v.s.f.f.

1

Termo de Responsabilidade de Utilização de Espaços para aniversários
- A entidade constante do verso responsabiliza-se pelo bom uso, utilização e manutenção dos
espaços que lhe foram confiados (área coberta, instalações sanitárias e campo de jogos), bem como
espaços circundantes de acesso aos mesmos.
- É expressamente proibido a utilização de qualquer espaço jardinado, sendo da exclusiva
responsabilidade do Encarregado de Educação/Entidade qualquer dano ocorrido no respetivo
período de utilização.
- O valor referente à utilização do espaço no horário indicado é de 85,00 €.
-O horário escolhido refere-se à permanência nas instalações do Externato. A este horário acresce
um quarto de hora prévio e um quarto de hora posterior de tolerância. Por cada meia hora ou fração
além desse quarto de hora de tolerância, acresce o valor de 30,00 €.
- A utilização de qualquer equipamento externo, carece de autorização prévia do Externato e será
sempre da exclusiva responsabilidade do Encarregado de Educação/Entidade, que se obriga a
garantir o cumprimento de todas as normas legais e de segurança associadas a essa utilização.
- A utilização de qualquer equipamento externo recorrendo a eletricidade, implica o pagamento de
taxa suplementar de 20,00 €.
- A anulação da Utilização deve ser comunicada por escrito até 3 dias úteis à data marcada.
- O pagamento deve ocorrer até três dias úteis, antes da data de utilização do espaço. A falta de
pagamento implica à data indicada a anulação da Utilização do Espaço.
- Quando por motivos inesperados e inadiáveis, o Externato Marista de Lisboa reserva-se o direito
de alterar a data pretendida, dando conhecimento prévio ao respetivo Encarregado de
Educação/Entidade via telefone ou via correio eletrónico.
- A Entidade constante do verso declara que toma conhecimento do presente Termo e comprometese ao cumprimento integral do mesmo.

O Encarregado de Educação/Entidade
Assinatura:__________________________________________________________________
Data: _________/_________/__________

ESPAÇO RESERVADO AOS SERVIÇOS

Assinatura de quem recebeu: __________________________________________
Data de receção: ________/_________/________
Confirmação de disponibilidade ao Enc. Educação/Entidade:
Modo de confirmação: Presencial

SIM

Telefone

NÃO
Email

Data de confirmação por parte dos Serviços: _______/_______/________
Fatura n.º _______________________

Recibo n.º __________________________

O Funcº: ________________________

_______/_______/________

SEC_MAIO_2014
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