Autorização de Actividades

Tomei conhecimento que todas as actividades a realizar fora da sede dos Escuteiros de Paço de Arcos
serão devida e préviamente comunicadas, sendo fornecidas que todas as informações relativamente a
local de realização, duração, material necessário, custo e meio de transporte utilizado.
Autorizo a captação e divulgação dos meus dados de voz e/ou imagem, através de imagens Sim 
vídeo, fotografias, registo áudio ou outro formato, em qualquer meio de comunicação
institucional do C.N.E. ou outro meio externo, a título gratuito, para fins de divulgação Não 
didáctica dos projectos, eventos e actividades promovidas e/ou organizadas pelo C.N.E., bem
como para elaboração de produtos de merchandising exclusivo do C.N.E., sem necessidade
de consulta prévia sobre as formas de utilização dos meus dados de voz e/ou imagem.
Sim 
Tenho conhecimento que o meu educando possui perfil nas redes sociais.
Tenho conhecimento que o meu educando possui endereço de email.
Autorizo o tratamento dos meus dados de voz e/ou imagem captados durante as actividades
escutistas promovidas ou organizadas pelo Corpo Nacional de Escutas (CNE), cedendo os
direitos sobre os mesmos ao CNE por cinco anos, a título gratuito e sem necessidade de
consulta prévia sobre as formas de utilização, agindo sempre o CNE de boa fé e de acordo
com a sua Lei e Princípios. O tratamento tem por finalidade o arquivo histórico, a promoção
e divulgação dos projectos, eventos e actividades promovidas e/ou organizadas pelo CNE nos
diversos meios de comunicação ao dispor, nomeadamente em cartazes, flyers, produtos de
merchandising exclusivo do CNE, redes sociais, sítios de internet, televisão, rádio e outros
equivalentes.

Não
Sim




Não
Sim




Não



 Autorizo que, sempre que se torne necessário (por facilidade operacional e/ou económica), que o
meu educando seja transportado em sistema de boleia em viatura conduzida por um dos animadores
da Secção ou por um dos Pais do Agrupamento, garantindo que me é comunicado quem realizará esse
transporte e que as regras (utilização de banco/cadeirinha) são respeitadas.
 Não autorizo que o meu educando seja transportado em sistema de boleia em viatura conduzida
por um dos animadores da Secção ou por um dos Pais do Agrupamento, comprometo-me em realizar

Declaro que li e aceito o Regulamento Interno do Agrupamento 242, pelo que autorizo que o menor
_____________________________________________ frequente o Movimento e participe nas
actividades
O/A Proponente
____/____/______

___________________________
(Encarregado de Educação em caso de menor)

