A PREENCHER PELA APEVI
Sócio nº

Nº Educandos

Transf. bancária

Numerário

em ____/_____/________

Conferido por:

Inscrição Sócio Vilas 2018 / 2019
Dados do Sócio (Mãe/ Pai/ Encarregado de Educação de Aluno(s) da Escola da Vilarinha
Nome:
Telemóvel:

Email:

Nome do(s) educando(s):

N.I.F.:
Ano

Turma

Tamanho
t-shirt*

N.I.F.

* Escolher entre os tamanhos 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14.

Quotas e pagamento
O valor da quota anual é de 20.00€, independentemente do número de filhos a frequentar a Escola.

Regalias
O sócio da APEVI recebe uma t-shirt Vilas para cada Educando (mediante stock disponível), obtém isenção no pagamento de
transportes de passeios organizados pela escola, pode inscrever todos os Educandos nas atividades promovidas pela Associação, tem
acesso a descontos nas empresas e instituições parceiras , entre outras regalias.

Modo de pagamento (assinale apenas uma opção)
Transferência bancária NIB 0010 0000 48879940001 40
Enviar comprovativo para tesouraria@vilarinho.org
Colocar no assunto o nome de sócio, a indicação “inscrição 2018/2019” e
identificação dos Educandos (nome/ano/turma)

Numerário
Colocar este boletim e o valor certo, em envelope fechado com
identificação do Sócio e Educandos (nome/ano/turma) na caixa
de correio da APEVI

O sócio poderá solicitar, a partir de janeiro de 2019, uma declaração de todos os contributos/donativos feitos à APEVI, para o
endereço de email: tesouraria@vilarinho.org.

Política de privacidade e comunicação
Todos os dados pessoais recolhidos serão tratados pela APEVI com o intuito exclusivo de processar a inscrição dos sócios e para
comunicação entre as partes, sobre os assuntos que dizem respeito à comunidade educacional e escolar da EB e JI da Vilarinha. A
APEVI informa que os dados pessoais poderão ser processados por entidade(s) externa(s) à APEVI, se tal for necessário para
melhoria ou organização dos serviços e informações prestadas. A APEVI privilegia o email e o telefone para a comunicação com os
pais. A impressão de centenas de papéis e a sua colocação nas mochilas comporta uma logística difícil, demorada e pouco ecológica.
É por isso importante que nos deixe os seus contactos e que nos autorize a tratá-los.
Tomei conhecimento da política de privacidade e comunicação e autorizo a APEVI a recolher e a tratar os meus dados.

Assinatura

Porto, ___/___/_____
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