
NOME CRIANÇA

Alameda Quinta de Santo António 5F

Parque dos Príncepes, Telheiras | 1600-675 Lisboa

info@tobekid.com | www.tobekid.com | 91 820 38 76

AFTER SCHOOL

SOCIALIZAÇÃO

KID SITTING

Transporte (até 5Km)

CLUBminiKID

FICHA DE INSCRIÇÃO

CLUBKID

* com refeição prolongamento de mais 30 min (até às 13h)

MANHÃNZITAS
 mensal (mês de                                              )

 semana (de                        a                         )

 dia (                     )

sem refeição

com refeição de casa*

com refeição Bebé Gourmet*

1 sessão

1 X semana

2 X semana

3 X semana

4 X semana

5 X semana

MEIO DIA 9h às 13h

MEIO DIA 14h às 18h

DIA INTEIRO 9h às 18h

NIGHT OUT, KIDS FREE (dia                           )

com almoço

sem almoço

4 viagens / mês

8 viagens / mês

12 viagens / mês

16 viagens / mês

20 viagens / mês

4 sessões 12 sessões 20 sessões8 sessões

ATELIERS FÉRIAS
CARNAVAL

NATAL

PÁSCOA

VERÃO (semana                                                        )

2ª   3ª   4ª    5ª   6ª 14h30-19h30 17h30-19h30

INSCRIÇÃO NºDATA

PREENCHER, GRAVAR E ENVIAR PARA info@tobekid.com



DATA DE NASCIMENTO

CARTÃO DE CIDADÃO nº     VÁLIDO ATÉ   NIF 

ESTABELECIMENTO DE ENSINO

ENCARREGADO DE EDUCAÇÃO

CARTÃO DE CIDADÃO nº     VÁLIDO ATÉ   NIF 

PARENTESCO      TELEFONE               E-MAIL

MORADA

CÓDIGO POSTAL                    LOCALIDADE

SOBRE A CRIANÇA:

Alergias ou outras informações (alimentos proíbidos, medicamentos, etc.) relevantes:

AUTORIZAÇÕES

CÓPIAS DE DOCUMENTOS A ENTREGAR (obrigatório):

BI/Cartão Cidadão do Encarregado de Educação Comprovativo de pagamento referente a:

no valor de: €

Cartão de Cidadão da Criança

Alameda Quinta de Santo António 5F

Parque dos Príncepes, Telheiras | 1600-675 Lisboa

info@tobekid.com | www.tobekid.com | 91 820 38 76

Pessoas autorizadas a recolher a criança na To be Kid:

Tomei conhecimento do Regulamento Interno

Autorizo a administração de         mg/ml de antipirético ao meu educando em caso de febre

Autorizo o registo fotográfico da participação do meu educando nas actividades organizadas pela To be Kid e a 

sua publicação no site e no Facebook, desde que a sua identidade seja preservada

Autorizo que o meu educando saia das instalações da To be Kid, com a equipa responsável, para participar nas 

atividades previamente agendadas.

Assinatura Encarregado de Educação: Data:

CLUBKID

INSCRIÇÃO Nº

NOME DA CRIANÇA

NOME PELO QUAL GOSTA DE SER TRATADA

CC nº

CC nº

CC nº

CC nº

CLUBminiKID
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