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ANEXO I 

FICHA INDIVIDUAL DE INSCRIÇÃO 

Leia atentamente as normas de participação. 

É obrigatório o preenchimento de todos os campos. Em caso de omissão, e após inspeção no terreno se for evidenciado incumprimento 
regulamentar, a Organização reserva-se ao direito de aplicar um agravamento de 50% sobre os valores da participação no evento, que deverá 
ser pago de imediato; devendo no entanto proceder de imediato a implementação de ação corretiva. Caso o participante opte pelo não 
cumprimento será de imediato excluído da iniciativa. 
Preencher em letras maiúsculas. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

INFORMAÇÕES DO CANDIDATO - As informações do candidato serão as que constarão nos documentos de faturação 

NOME  

MORADA  

TELEFONE  CORREIO ELETRÓNICO  

NIF  BI/CC / PASSAPORTE  

 

ASSINALE COM “X” NO□ A CATEGORIA A QUE SE CANDIDATA: 

Venda de bebidas: 
a) Espaços em recinto fixo da organização (bares no interior da tenda)  

a 1) □ Largo do Papa Paulo VI 
a 2) □ Praça Rodrigues Lobo 

b) Espaços em recinto móvel da organização (Roulotte exterior)  
b 1) □ Jardim Luís de Camões 
b 2) □ Largo Goa Damão e Diu (Fonte Luminosa) 

 
Alimentação: 

c) Espaços em recinto fixo da organização (exterior) com 2,5mx2,5m = 6,25m2: 
c 1) □ Largo Goa Damão e Diu 

d) Espaços em recinto móvel do concorrente (exterior) - espaço de street food e até 12metros lineares 
d 1) □ Largo Goa Damão e Diu (Fonte Luminosa 
d 2) □ Jardim Luís de Camões  (envolvente) 

                  d 3) □ Praça Rodrigues Lobo (entrada)  

TIPO DE ESTRUTURA (ESPAÇO)  

MEMÓRIA DESCRITIVA 

           Estrutura – obrigatório inserir foto 

Descrição:  

 

 

 

Dimensões: 

Altura  Largura (inclui espias)  Comprimento (inclui espias)  Avançado  Área (m2)  
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           Esplanada/ Expositores – obrigatório inserir foto 

Descrição:  

 

 

Quantidades: 

Mesas  Cadeiras  Chapéus  Área (m2)  

Área Total do espaço (m2) -estrutura + esplanada  

 

Descrição da decoração a aplicar – obrigatório inserir foto:  

 

 

 

Descrição dos produtos / serviços comercializados – obrigatório inserir foto:  

 

 

 

Descrição do vestuário a utilizar pelo participante – obrigatório inserir foto:  

 

 

 

NECESSIDADES LOGÍSTICAS  
Ponto de água?                  Sim                                                    Não                             

Descrição dos equipamentos elétricos, com indicação de cada potência unitária Kwh e amperagem. O Castelo de Leiria não dispõe de 

corrente trifásica. 

 

 

 

 

Descrição dos equipamentos de queima 

 

 

 

 
Utiliza botijas de gás?                  Sim                                                   Não               
 
Responder apenas em caso afirmativo 
 
Peso_____________________                    Comprimento da mangueira ____________________ Data de validade _____ / _____ /_____ 
              
Caso utilize equipamentos elétricos ou a gás é obrigatório a existência de extintor adequado e de manta ignífuga 
 
Assinale com X o tipo de extintor que irá utilizar: 
 
Pó Químico ABC   CO2 
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Peso ___________   Data de validade do extintor _____ / _____ /_____ 
 
Manta Ignífuga (corta fogo)  
 

 Sim  Não 

Caixa de primeiros socorros devidamente apetrechada    
 

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES 
Nº de pessoas ao serviço ___________________ 
Nomes: 
 

 

Tempo estimado para: 
 
Montagens _________________________    Desmontagens __________________________ 
 
Data em que pretende fazer as montagens ______ / _____ / _______ 
 

CURRÍCULO E HISTÓRICO DE PARTICIPAÇÃO DE EVENTOS DE ÍNDOLE SIMILAR 
 

 

 
 

 

 

 

 

Declaração e Assinatura 

Declaro, sob compromisso de honra, serem verdadeiras todas as informações constantes neste impresso.  

Declaro ainda ter conhecimento do respetivo Programa bem como dos anexos que o integram, comprometendo-me a dar cumprimento aos termos e condições neles 

estabelecidas. 

Mais declaro, autorizar a a Organização da Passagem de Ano 2019-2020, a utilizar a informação constante neste impresso para divulgação do Livro/Programa Oficial ou 

outras publicações a realizar (eventos, dados para inscrição no evento, dados para efeitos de seguro, newsletters e página web) e na listagem de participantes que constará 

no site do Teatro José Lúcio da Silva e do Município de Leiria. 

No futuro, autoriza a ser contactado(a) pelo Município de Leiria para receber mais informações? Sim ___ Não ___ 

O Teatro José Lúcio da Silva e o Município de Leiria assumem um compromisso de privacidade e segurança das informações pessoais de cada participante. Os dados 

recolhidos neste formulário serão utilizados apenas para os fins acima indicados, única e exclusivamente pelo Teatro José Lúcio da Silva e o Município de Leiria, não serão 

cedidos a quaisquer terceiros. Nos termos da Lei, a qualquer momento poderá solicitar o acesso e alterações dos seus dados, retirar o consentimento prestado neste 

formulário ou solicitar a remoção/esquecimento total dos mesmos, enviando um email com a respectiva solicitação para: secretaria@teatrojlsilva.pt e cmleiria@cm-leiria.pt 
 

ASSINATURA  DATA  
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     PREENCHIMENTO RESERVADO À ORGANIZAÇÃO 

     Boletim de inscrição n.º            Data de entrada   

     Recebido por   

 
                    Seleccionado/a                    Não seleccionado/a 

 

ANEXO II 
PROPOSTA DE PAGAMENTO(PREENCHER TANTOS QUANTOS OS ESPAÇOS A QUE SE CANDIDATA) 

INFORMAÇÕES DO CANDIDATO 

NOME  

MORADA  

LOCALIDADE  CÓDIGO POSTAL  

TELEFONE   CORREIO ELETRÓNICO  

NIF  BI/CC    

CANDIDATURA  

NOME DO EQUIPAMENTO 

(ASSINALAR COM “X”NO □  

O ESPAÇO DE INTERESSE) 

Venda de bebidas: 
a) Espaços em recinto fixo da organização (bares no interior da tenda)  

a 1) □ Largo do Papa Paulo VI 
a 2) □ Praça Rodrigues Lobo 

b) Espaços em recinto móvel da organização (Roulotte exterior)  
b 1) □ Jardim Luís de Camões 
b 2) □ Largo Goa Damão e Diu (Fonte Luminosa) 

 
Alimentação: 

a) Espaços em recinto fixo da organização (exterior) com 2,5mx2,5m = 6,25m2: 
c 1) □ Largo Goa Damão e Diu 

b) Espaços em recinto móvel do concorrente (exterior) - espaço de street food e até 
12metros lineares 
d 1) □ Largo Goa Damão e Diu (Fonte Luminosa 
d 2) □ Jardim Luís de Camões  (envolvente) 

                  d 3) □ Praça Rodrigues Lobo (entrada)  

PROPOSTA DE PAGAMENTO 

VALOR DA PROPOSTA POR M2 SEM IVA (NUMERÁRIO) € ____________________________ 

VALOR TOTAL DA PROPOSTA SEM IVA (NUMERÁRIO) € ____________________________ 

VALOR DA PROPOSTA TOTAL SEM IVA (EXTENSO)  
 
ASSINATURA  DATA  

 

                /                /  
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ANEXO III 

DECLARAÇÃO DE COMPROMISSO PARA A EXPLORAÇÃO DE ESPAÇOS 

E DE ACEITAÇÃO DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO 

Os dados devem ser preenchidos em letras maiúsculas 

Para os devidos efeitos, declara-se que: 

Eu,__________________________________________________________________________________________________, representante da 

entidade_______________________________________________________________________________________________________, com 

sede em ______________________________________________________________________________________________________ 

Comprometo-me a explorar o espaço que me venha a ser atribuído na iniciativa de Leiria Passagem de ano 2019/2020, das 18 horas do 

dia 31 de dezembro às 06 horas do dia 01 de janeiro de 2020, respeitar todo o clausulado constantes das regras de participação, bem como 

nos respetivos anexos e demais legislação aplicável nomeadamente em matéria de instalações, equipamentos, segurança e funcionamento 

do estabelecimento / banca. 

Para firmar o compromisso de respeito pelas normas, junto cheque n.º _____________________ no valor de €100,00, emitido à ordem do 

Teatro José Lúcio da Silva, como caução e que me será devolvido no final do evento e até dia 5 de janeiro, caso tenha cumprido com todas 

as normas de participação. 

Em caso da minha eventual desistência, declaro que tenho conhecimento e aceito as suas implicações regulamentares. 

 

Data______de_________________de 2019. 

 

Assinatura do responsável:________________________________________________ 

A preencher pela Organização: Anexar cópia do cheque caução 
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ANEXO V 

MAPA DE AVALIAÇÃO 
( a preencher pelos serviços, tantos quantos os espaços candidatados por cada concorrente) 

 

INFORMAÇÕES DO CANDIDATO 

NOME  

MORADA  

LOCALIDADE  CÓDIGO POSTAL  

TELEFONE   CORREIO ELETRÓNICO  

NIF  BI/CC    

CANDIDATURA  

NOME DO EQUIPAMENTO  

AVALIAÇÃO 

1 ARECIAÇÃODA CANDIDATURA, CONFORME GUIÃO DE PARTICIPAÇÃO 

2 

 

PPP   

 

3 
CLASIFICAÇÃO  

E VALOR FINAL = PPP € _____,___ X ____ M2 

4 LUGAR: _________________________________________________________________________________________ 

 

BASE PROPOSTA IVA TOTAL PPP 

     

€ _____,__ 

Aceite Não Aceite VALOR 


