MODA BARCELOS 2019
IDENTIFICAÇÃO - Crianças Participantes
Coleção de Empresas Têxteis e Designers de Moda
Designação da Empresa Têxtil/Designer de Moda _______________________________________
Identificação das Crianças

(PREENCHER COM MAIÚSCULAS OS CAMPOS QUE SE APLICAM)
Nome participante: _________________________________________________________________________
Data de nascimento ___/___/_______ Idade ______
Morada completa: __________________________________________________________________________
Código Postal: _______/_____ _______________________
Responsável ______________________________________________________________________________
Contacto Responsável:
Telefone:____________ Telemóvel:____________ E-mail:__________________________________________
Eu,
_______________________________________________________________,
residente
em
__________________________________________________________ com cartão de cidadão nº _______________
declaro que autorizo o meu educando _______________________________________________________ a participar no
Projeto Moda Barcelos 2019, no espetáculo de apresentação das coleções de Empresas Têxteis e Designers de Moda, bem
como no ensaio geral, a realizar no dia 28 de junho. Este projeto é promovido pela Casa da Juventude da Câmara Municipal
de Barcelos.
Assinatura Enc. de Educação _______________________________________ Data ____/ ____/_______
Aceito as condições de participação no projeto Moda Barcelos e para o efeito autorizo a utilização dos meus dados
pessoais.
(PREENCHER COM MAIÚSCULAS OS CAMPOS QUE SE APLICAM)
Nome participante: _________________________________________________________________________
Data de nascimento ___/___/_______ Idade ______
Morada completa: __________________________________________________________________________
Código Postal: _______/_____ _______________________
Responsável ______________________________________________________________________________
Contacto Responsável:
Telefone:____________ Telemóvel:____________ E-mail:__________________________________________
Eu,
_______________________________________________________________,
residente
em
__________________________________________________________ com cartão de cidadão nº _______________
declaro que autorizo o meu educando _______________________________________________________ a participar no
Projeto Moda Barcelos 2019, no espetáculo de apresentação das coleções de Empresas Têxteis e Designers de Moda, bem
como no ensaio geral, a realizar no dia 28 de junho. Este projeto é promovido pela Casa da Juventude da Câmara Municipal
de Barcelos.
Assinatura Enc. de Educação _______________________________________ Data ____/ ____/_______
Aceito as condições de participação no projeto Moda Barcelos e para o efeito autorizo a utilização dos meus dados
pessoais.
A preencher pelos Serviços da Juventude.
Dados confirmados com o Cartão de cidadão.
Assinatura do serviço: _____________________________________ Data: ____/___/_____
Casa da Juventude – Município de Barcelos
Telefones: 253 814 307 / 8 E-mail: casadajuventude@cm-barcelos.pt

