
FORMULÁRIO | Festa de aniversário
*Preencha os campos em baixo.

Identificação

Nome do Encarregado de Educação

NIF

Nº Telefone

Data da Festa

Correio eletrónico

Horário

10h30 - 13h

*neste momento apenas dispomos de um horário para festas.

Atividade

*Escolha uma opção.

Pistas e Plasticinas (4-6 anos)

Pistas e Parede Mágica (4-9 anos)

Pistas e Gincana (5-12 anos)

Pistas e Máscaras de Princesas e Super-Heróis (5-9 anos)

Pretende acrescentar pinturas faciais?

Nome do/a aniversariante

Idade

Nº convidados

*a confirmar 8 dias antes da festa

Assinale confirmando o conhecimento e aceitação das normas abaixo

1.  A preparação do espaço do lanche é realizada pelos pais no decorrer da festa após o início da visita. Um dos monitores acompanhará 
os pais ao espaço da festa/lanche. 

2. Não são permitidos adultos na festa além dos pais e avós do aniversariante. Limite 5 pessoas. Nesta fase de pandemia apenas é 
permitida a presença dos pais do aniversariante. 

3. Os pais devem acompanhar as crianças nas idas ao “WC”.
4. A recolha das crianças é feita no local de partida> Entrada do Museu - Núcleo 1 na hora de término da festa. O espaço da festa será 

encerrado para arrumação, limpeza e desinfeção não sendo permitida a permanência de nenhum pai/familiar ou criança.
5. Em caso de cancelamento o valor da pré-reserva não é devolvido.
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Normas COVID-19

1. Acolhimento
Todas as crianças a partir dos 6 anos, inclusive, devem utilizar máscara no Museu. Quando oportuno e assegurada a distância
de segurança os monitores indicarão se a máscara pode ser retirada.
As Famílias devem aguardar na entrada do Museu da Carris, debaixo da arcada em fila com um distanciamento de cerca de 2
metros entre si.
Na entrada do Museu devem higienizar as mãos com o desinfetante do Museu.

2. Percurso da visita
No elétrico que faz o percurso entre os 2 núcleos do Museu da Carris a entrada deve ser feita pela parte traseira.

*Todos os funcionários do Museu da CARRIS utilizam máscara. Os monitores do Serviço Educativo do Museu da Carris receberam formação 
especifica sobre o Covid-19. Os espaços cumprem as recomendações da DGS e a Higienização e desinfeção dos espaços é diária. O Museu 
da CARRIS tem um Plano de Contingência elaborado e uma Sala de Isolamento.
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Dados pessoais (tratamento administrativo)

Dou o meu consentimento:

Não dou o meu consentimento:

para que o Museu da CARRIS proceda à recolha e tratamento dos meus dados pessoais e do menor, constantes nesta ficha para 
a finalidade subjacente.

Meios de comunicação (imagem, som e vídeo)

 Dou o meu consentimento:

               Não dou o meu consentimento:
para que sejam recolhidas imagens, som e vídeo, do menor, no contexto desta atividade, captadas pela Carris ou por meios de 
comunicação social (caso seja feita reportagem no local) e à sua eventual utilização em televisão, ou outros suportes, meios digitais, 
imprensa e/ou outros formatos de divulgação.

Redes Sociais (Facebook e Instagram)

Dou o meu consentimento:

Não dou o meu consentimento:
para que sejam recolhidas e publicadas imagens, som e vídeo, do menor, no contexto desta atividade, captadas pela Carris ou por 
meios de comunicação social (caso seja feita reportagem no local), nas redes sociais atrás referidas.

Nota:
Todos os dados pessoais serão tratados em conformidade com o RGPD, seguindo as boas práticas de proteção de dados e com o 
alinhamento descrito nas condições de utilização descritas no site do museu, bem como da política de privacidade do site corporativo 
da Carris. Serão utilizados, apenas para a boa execução da iniciativa em causa e para o envio de informação dos serviços associados e/
ou divulgação das atividades desenvolvidas pelo Museu da Carris. 
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