
                    Envie para o e-mail: prevencao@cabergs.org.br  
                                                                         Fone (51) 3262-9212 

 
                                                                                                 Aguarde confirmação da inscrição! 

 

CABERGS CRIANÇA - PROJETO VERÃO 2015  

Ficha de Inscrição 

 

I. Dados de Identificação: 

Nome da Criança:_____________________________________________________________ 

Data de Nascimento:_____/____/__________            Sexo: (    ) Fem         (     ) Masc 

Endereço:___________________________________________________________________

__________________________________________________________CEP:______________ 

Nome do Pai:_________________________________________________________________   

Local de trabalho:_____________________________________________________________ 

Telefones (celular e convencional):_______________________________________________ 

E-mail: _____________________________________________________________________ 

Nome da Mãe: _______________________________________________________________ 

Telefones: ___________________________________________________________________ 

Local de trabalho:_____________________________________________________________ 

Telefones (celular e convencional):________________________________________________ 

E-mail: _____________________________________________________________________ 

 
II. Grupos: 

Assinale o(s) período(s) que deseja inscrever seu filho: 

JANEIRO:  

(   ) I – De 05 a 09 encerrado 

(   ) II – De 12 a 16 encerrado 

(   ) III– De 19 a 23 encerrado             

(   ) IV- De  26 a 30 encerrado 

 

FEVEREIRO:  

(   ) V- De 03 a 06 esgotado 

(   ) VI - De 09 a 13 esgotado 

 

III. Valores: 

  Dias/Participação em 01 grupo 
em 02 ou 03 

grupos 
em 4 grupos  
ou mais 

5 dias de atividades R$ 172,20 R$ 137,76 R$ 103,32 

4 dias de atividades * R$ 166,00     
*Referente a semana de 03 a 06/02/2015 



                                                                                                              

IV. Informações Importantes: 

Seu filho é alérgico? (   ) NÃO          (   ) SIM  

Se SIM, especificar: ___________________________________________________________ 

 

Seu filho tem algum problema de saúde? (   ) NÃO          (   ) SIM  

Se SIM, especificar: ___________________________________________________________ 

 

Quais os cuidados necessários? 

___________________________________________________________________________ 

Seu filho usa alguma medicação? _______ Qual? ____________________________________ 

Será necessário usá-la no período das atividades? (   ) NÃO          (   ) SIM  

Se SIM, qual a dosagem e horário? _______________________________________________ 

Seu filho apresenta alguma limitação? _______ Qual? ________________________________ 

 

Em caso de emergência avisar:  

Nome:______________________________________________________________________  

Telefones: ___________________________________________________________________ 

 

Indique outra(s) pessoa(s), com respectivo(s) telefone(s) para ser(em) contatadas 

em caso de emergência: 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

 

Indique a(s) pessoa(s) autorizada(s) para buscar a criança na Cabergs Saúde: 

(Nome, parentesco e fone): 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                                                              

 
 
 
 

DECLARAÇÃO 
 
 
 
 
Eu,________________________________________________________________________, 

código Cabergs Saúde______________________________________, DECLARO que meu filho 

___________________________________________________________________________

não possui impedimentos, incluindo problemas de saúde, que impossibilitem sua participação 

nas atividades do CABERGS CRIANÇA - Projeto Verão 2015. 

 

Autorizo o débito do valor referente à(s) inscrição(ões) na conta corrente cadastrada na 

CABERGS, bem como, a divulgação, no site da Cabergs Saúde, de fotos tiradas durante o 

CABERGS CRIANÇA - Projeto Verão 2015.  

 

Declaro, ainda, estar ciente de que a responsabilidade da Cabergs Saúde, em caso de qualquer 

incidente envolvendo a criança acima referida, limita-se à prestação de socorro inicial e a 

comunicação do fato ao responsável indicado no formulário de inscrição. 

 

 
Em____/_____/______ 
 
 
 
 
 
 
 
 

________________________________________ 
Beneficiário Responsável 

 
 
 
 
 
 
 


