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SÓCIO N.º

COLÓNIA DE FÉRIAS COFRE'22
hfórmulário de inscrição

Dados dos participantes

Nome

Encarregado de educação

C.C.Data de nascimento

Autorizo a atualização dos meus dados pelo Cofre com a finalidade de manter, administrar e gerir a relação entre o Cofre e o 
associado (a) Alínea e) Art.º 9 dos Estatutos

EmailTelemóvel

Idade à data do turno

Cartão de Saúde

C.C.

Nome

Encarregado de educação

C.C.Data de nascimento

EmailTelemóvel

Idade à data do turno

Cartão de Saúde

C.C.

Nome

Encarregado de educação

C.C.Data de nascimento

EmailTelemóvel

Idade à data do turno

Cartão de Saúde

C.C.

A preencher pelo Sócio

Nome completo

NIF

Código postal

k

data O Sócio (assinatura)

Tel/tm Email

Morada
- 

Grau de parentesco

N.º de participantes Custo por participante: 255,00 €
Total: €

10% no ato da inscrição - doc. n.º / data

90% até dia 8 de julho  - doc. n.º / data

Cadaval, 17 a 23 de julho | dos 6 aos 16 anos

/ €
/ €

v.s.f.f.



k Informações Colónia de Férias 2022

parceria cofre

Localização da Colónia: 
Tempo de Aventura, Campo de Férias do Cadaval, 
Apartado 029 EC, 2554-909 Cadaval

T/ 213 241 060 
E/ geral@cofreprevidencia.pt 
Atendimento ao Público: 
Rua dos Sapateiros, n.º 58 , Lisboa 
(dias úteis, das 09:00 às 16:00)

C O N TA C TO S

1. A colónia de férias, em regime fechado, ocorrerá de 17 a 23 de julho para filhos de sócios, familiares e amigos, com 
idades compreendidas entre os 6 e os 16 anos.

2. O período normal de inscrição decorre de 15 de março a 4 de julho.

3. As inscrições posteriores ao período indicado estão sujeitas às vagas disponíveis e têm um custo acrescido de 10%.

4. O número mínimo de inscrições para a realização do evento é de 5.

5. O pagamento da frequência será feito em duas prestações, a primeira no acto da inscrição no valor de 10% e o 
remanescente até dia 8 de julho.

6. O pagamento pode ser feito em numerário, transferência bancária ou multibanco como pagamento de serviços 
(entidade, referência e montante).

7. Todos os custos inerentes à concretização das actividades previamente planeadas (refeições, alojamento, seguro de 
saúde, actividades, monitores) estão incluídos no montante da inscrição.

8. Em caso de desistência não haverá lugar ao reembolso dos 10% de inscrição, salvo excepções devidamente 
comprovada.

9. Na eventualidade das inscrições ultrapassarem os números clausus proceder-se-á ao critério de ordem cronológica.

10. As inscrições são realizadas através do preenchimento do documento Ficha de Inscrição.

11. O sócio deverá ter a sua situação associativa em dia.

12. No caso de não se afirmarem os números indicados no ponto 4 o Cofre procederá à devolução do valor da inscrição.

13. O preço por participante de 255 €.

14. Os transportes de ida e volta são da responsabilidade dos Encarregados de Educação.

NOTAS:
A ficha de inscrição pode ser remetida por email para geral@cofreprevidencia.pt ou entregue presencialmente no 
Atendimento do Cofre.
O pagamento pode ser efetuado através entidade e referência (multibanco - pagamento de serviços) sendo necessário 
anexar o comprovativo à ficha de inscrição, ou presencialmente nos serviços de atendimento do Cofre.
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