inscrição2020
Nome

Data nascimento

Morada

Freguesia

Nome encarregado educação

Cartão de Cidadão

Contacto

Validade

Escola / Agrupamento

Declaração de Consentimento
A sua privacidade é importante para nós!
Nos termos do Regulamento Geral de Proteção de
Dados (Regulamento (EU) 2016/679 do Parlamento
Europeu e do Conselho, de 27 de abril de 2016), o
tratamento de dados referente à Festa das Fogaceiras
2020 implica a recolha prévia do seu consentimento,
o qual deverá revestir uma manifestação “…livre, específica, informada e explícita” da sua vontade. Por
conseguinte, a captação e tratamento de dados por
parte do Município de Santa Maria da Feira terá como
finalidade organização e gestão das inscrições. Não
obstante, enquanto titular dos dados pessoais, poderá, a qualquer momento, alterar o seu consentimento
de acordo com as suas preferências, ou simplesmente retirá-lo, sem, no entanto, comprometer “... a licitude
do tratamento efetuado com base no consentimento
previamente dado”. Para tal, basta enviar um e-mail
para rgpd@cm-feira.pt, ou, em alternativa, dirigir-se
à receção do Balcão de Atendimento Geral do Município de Santa Maria da Feira.

Para mais informações sobre a forma como tratamos
os seus dados, quais os seus direitos e como pode
exercê-los, visite a nossa política de privacidade
disponível em
https://cm-feira.pt/web/guest/políticas-de-privacidade.

Autorizo o Município de Santa Maria da Feira a
tratar as informações e os dados pessoais por
mim fornecidos para efeitos de gestão da Festa
das Fogaceiras 2020.

inscrições até 13 de janeiro de 2020
É necessário transporte para a menina Fogaceira?
Sim
Não
Oportunamente será informado do local de encontro,
percurso e horários.
O almoço das meninas Fogaceiras é oferecido pela Câmara
Municipal.
Deseja inscrever a menina no almoço?
Sim

Não

Assinatura do declarante ou representante legal, conforme documento de identificação

Programa Oficial

Normas de participação

09:00
· Chegada à Câmara Municipal [ entrada
junto aos CTT ]
· Colocação de faixas à cintura
· Preparação do Cortejo Cívico

· A Fogaceira tem de completar 8 anos até ao
final de 2020;

10:30
· Saída do Cortejo
Câmara Municipal › Igreja Matriz

· Não será permitido o uso de vestido bege,
nem de sapatilhas, mesmo que brancas;

11:00
· Missa Solene com Bênção das Fogaças

· O vestido e todos os acessórios têm de ser
brancos;

· Todos os horários deverão ser cumpridos na
íntegra.

14:45
· Regresso à Igreja Matriz
· Preparação da Procissão

Cantinho da Fogaceira
Empréstimo de vestidos e sapatos
[ stock limitado ]

15:30
· Procissão das Fogaceiras
Ruas do centro histórico

Loja Interativa de Turismo [ junto à Câmara
Municipal ]
De 6 a 16 de janeiro
Seg. a Sex. 10:00 › 18:00
Sáb. 10:00 › 13:00 | 14:00 › 17:00
Tel. 256 370 814
E-mail. cantinho.fogaceira@cm-feira.pt
Site. www.cm-feira.pt
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