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1.  Identificação: 

Nome: 

Morada: 

Código Postal: 

Telefone:       

E-mail: 

2. Montagem de oficina e/ou demonstração por quaisquer meios, dos processos de elaboração: 
 
 Sim  Não 

3. Dimensão do stand: 

2 2Stand 3x3(9m )                                 stand 6x3 (18 m ) (Associações, C.Municipal, J.Freguesia) 

4. Alojamento/Refeições: (ver ponto 6 do regulamento) 

Artesão para Refeição    Almoço:      Dia 23            Dia 24          Dia 25          Dia 26

 Jantar:       Dia 22            Dia 23           Dia 24          Dia 25         Dia 26 
 

 Artesão para Alojamento:    Homem          Mulher         ou Casal

 Pretendo alojamento para:      Dia 22            Dia 23            Dia 24          Dia 25          Dia 26 

5. Assistente para stand: 

Dia 23 Dia 24 Dia 25 Dia 26 

6. Nome a inserir no stand: 

7. Observações:

 ,            de                                       de 2019

  

   Assinatura: 

Prazo de Entrega das Fichas de Inscrição: 29 de março de 2019 

Informação sobre proteção de dados pessoais (aplicável apenas a pessoas singulares) 
Os dados pessoais recolhidos neste pedido são única e exclusivamente para dar cumprimento ao disposto no Artigo 102.º do Código do Procedimento 
Administrativo (CPA) e/ou ao previsto na legislação específica aplicável ao pedido formulado, sendo que o tratamento dos referidos dados por parte do Município 
de Reguengos de Monsaraz respeitará a legislação em vigor em matéria de proteção de dados pessoais. 
Responsável pelo tratamento - Município de Reguengos de Monsaraz 
Finalidade do tratamento – Cumprimento de uma obrigação legal (CPA e/ou de legislação específica aplicável ao pedido formulado) ou necessário ao exercício de 
funções de interesse público 
Destinatário(s) dos dados – Serviço municipal com competência para apreciar ou intervir no pedido, de acordo com a orgânica municipal em vigor 
Conservação dos dados pessoais - Prazo definido na legislação aplicável ao pedido
 Autorizo o envio de notificações, no decorrer deste processo, para o endereço eletrónico indicado.
 Autorizo o envio de notificações, no decorrer deste processo, para o n.º de telemóvel indicado. 




