
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:50%
no valor de10€. Dados para pagamento:
Entidade: 21312
Referência: 106 292 234
Valor: 10€

Cartão de Cidadão da Criança

Tomei conhecimento das Condições da “Night Out Kids Free” anexas a esta ficha de inscrição
Autorizo o registo fotográfico da participação do meu educando na Night Out Kids Free, a sua publicação no site
e redes sociais da To be Kid, desde que a sua identidade seja preservada bem como a partilha via Whatsapp para
todos os encarregados de educação das crianças participantes neste Night Out Kids Free.

Assinatura Encarregado de Educação: Data:

DATA DE NASCIMENTO

CARTÃO DE CIDADÃO nº     VÁLIDO ATÉ   NIF 

ESTABELECIMENTO DE ENSINO

NOME CRIANÇA

Alameda Quinta de Santo António 5F
Parque dos Príncepes, Telheiras | 1600-675 Lisboa

info@tobekid.com | www.tobekid.com | 21 197 30 51 | 91 820 38 76

FICHA DE INSCRIÇÃO | Night Out Kids Free

DATA DO NIGHT OUT KIDS FREE

Pessoas autorizadas a recolher a criança na To be Kid (nome completo):
CC nº
CC nº

Em caso de urgência, contactar:
Tllm.:
Tllm.:

PREENCHER, GRAVAR E ENVIAR PARA info@tobekid.com



Alameda Quinta de Santo António 5F
Parque dos Príncepes, Telheiras | 1600-675 Lisboa

info@tobekid.com | www.tobekid.com | 21 197 30 51 | 91 820 38 76

Podem participar na Night Out Kids Free, crianças dos 3 aos 12 anos. Para outras idades verificar por favor.

Caso o Night Out Kids Free não reúna o número mínimo de 15 inscrições, a To be Kid reserva para si o
direito de proceder ao respectivo cancelamento, sendo responsável pela devolução de quantias já pagas.
Se esta situação acontecer, a informação será enviada por e-mail até 2 dias (4ª feira anterior) antes da data
agendada para o Night Out Kids Free.

As inscrições devem ser efectuadas até 3 dias (3ª feira anterior) antes da data numa primeira fase, para que
a To be Kid possa validar que existe número suficiente de participantes (15 no mínimo). Confirmando-se as
15 inscrições mínimas, aceitamos as restantes até à véspera (5ª feira) do Night Out Kids Free até um máximo
de 25 crianças.

As inscrições só serão válidas após pagamento de pelo menos 50% (10€). Os restantes 50% deverão ser
liquidados até às 13h00 do dia (6ª feira) do Night Out Kids Free, utilizando as mesmas referências ou em
numerário na chegada à To be Kid. 

A Night Out, Kids Free, começa às 19h30 e termina às 23h30, tem o custo de 20€ e inclui:
-  Seguro
- 1 Educadora de infância e 2 Monitoras
- Jantar (sopa e lasagna) e sobremesa surpresa
- Pinturas Faciais
- Jogos de grupo
- Materiais para as actividades a desenvolver

Os encarregados de educação têm o dever de informar sobre eventuais alergias, assim como de qualquer
restrição alimentar que a criança possua. 

Em caso de desistência até 15 dias antes da data do Night Out Kids Free, a To be Kid efectuará a devolução
da quantia já paga.

Em caso desistência ou falta de comparência no Night Out Kids Free o participante não terá direito ao
reembolso de quaisquer quantias pagas.

A To be Kid reserva-se o direito de, após prévia informação e contacto com o encarregado de educação,
cessar a participação de qualquer criança, caso o seu comportamento prejudique de forma significativa o
normal funcionamento da atividade.

Para além do horário de encerramento definido (23h30), será cobrada uma penalidade de 10,00€ (dez
euros) por cada quinze minutos de atraso a recolher a criança na To be Kid..

CONDIÇÕES | Night Out Kids Free
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