TEATRO INFANTIL
FICHA DE INSCRIÇÃO Nº _______
Nome Completo: __________________________________________________________________________
Data de Nascimento: _____/_____/________

Idade: ________

CC: _______________

Válido até: _____________ NIF: ________________

Emitido por: ___________

Sexo: M ( ) F ( )

Morada: _________________________________________________________________________________
Freguesia: __________________________________________

C.P.: ______________________________

Telefone: __________________ Telemóvel: _______________ Telemóvel Enc. Ed.: ___________________
E-mail contacto (legível): ___________________________________________________________________
Estabº Ensino: _______________________________
Tem restrição médica a algum tipo de exercício físico?

Escolaridade: _____________
SIM ( )

NÃO ( )

Qual? ___________________________________________________________________________________
Possui alguma experiência em Teatro, TV, Cinema, Outras Artes? SIM ( )

NÃO ( )

Quais? __________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
Como soube desta Iniciativa? ________________________________________________________________
Observações: _____________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
Campanhã, ___/___/_____
Nome Enc. Educação: _____________________________________________________________________
Assinatura (cf. CC): ______________________________________________________________________
Praça da Corujeira, 202; 4300-144 Porto
T. +351 225 898 590 geral@campanha.net

INICIAÇÃO AO TEATRO
INFANTO-JUVENIL

REGULAMENTO
1. As inscrições para a Iniciação ao Teatro são gratuitas e abertas a crianças e adolescentes nascidos entre
2004 e 2010 que para o efeito se inscrevam nos Serviços da Junta da Freguesia de Campanhã.
2. As vagas, em número limitado, serão preenchidas por ordem de entrada da ficha de inscrição.
3. As sessões decorrerão no Auditório da Junta de Freguesia de Campanhã (R. Ferreira dos Santos, 57) e/ou
no Pavilhão da Paróquia do Calvário (frente à Escola do Cerco) aos Sábados de manhã (10h30 - 12h00)
de acordo com a calendarização a anunciar.
4. A formação será dirigida por Rui Martins (Novo Acto – Associação de Artes Performativas)
5. Após o início dos trabalhos não será permitido o acesso às instalações.
6. Os participantes deverão comparecer com dez minutos de antecedência para se prepararem para a sessão.
É aconselhável que vistam roupas simples e práticas e tragam calçado confortável.
7. Beber água, ir aos sanitários e consumir refeições frugais somente antes da sessão ou nos intervalos
concedidos. Não será permitido o uso de telemóveis durante os trabalhos.
8. Serão atribuídos certificados de frequência aos inscritos com assuiduidade superior a 75% das sessões.
9. Os materiais e adereços utilizados, salvo indicação em contrário, são propriedade da Organização e,
como tal, de uso restrito e devolução obrigatória.
10. A Junta de Freguesia de Campanhã não se responsabiliza por furto ou extravio de objetos pessoais
ocorridos nas instalações onde as sessões são realizadas.
11. A situações não previstas no presente Regulamento será aplicada a legislação em vigor.
Tomei conhecimento do Regulamento e concordo com as condições de frequência.

Campanhã, ___/___/_____

Assinatura do Candidato: ___________________________________
Assinatura Enc. Educação: __________________________________

Praça da Corujeira, 202; 4300-144 Porto
T. +351 225 898 590 geral@campanha.net

