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As viagens do Anis

Bilhete de viagem

Com o intuito de dar a conhecer o Anis Estrelado e proporcionar
visitas guiadas à Biblioteca, a BMFC convida todos os interessados a

Identificação _________________________________________

viajar com o Anis.

____________________________________________________

De uma forma lúdica e pedagógica, a BMFC permite que os
diferentes públicos, nomeadamente crianças, jovens, adulto/as,

Morada _____________________________________________

seniores e famílias conheçam a BMFC e usufruam de momentos de

____________________________________________________

pura diversão e aprendizagem em contexto não formal. Para isso, a

Código Postal _________________________________________

BMFC criou “As Viagens do Anis”.
Não tens de te preocupar com a mala, pois esta viagem é muito
rápida. Só precisas de boa disposição! Atreves-te a viajar comigo?
No final, receberás uma recordação da viagem para levares para
casa ou para a tua escola!
Um abraço do Anis.

Preparação da viagem
As viagens realizam-se de 4ª a 6ª feiras, das 10h30 às 12h00, exceto
para o público familiar (sábado).
Cada grupo não deve ser superior a 25 participantes, sendo que
deverá ser acompanhado por responsáveis.

Localidade ___________________________________________
Email ________________________________________________
Contacto(s) ___________________________________________
Nº de participantes ____________________________________
Idades _______________________________________________
Ano de Escolaridade ___________________________________
Datas propostas _____/_____/______ ou _____/_____/______
Transporte (Sujeito a confirmação)

Sim

Não

Durante a viagem, os acompanhantes deverão ser responsáveis por:
Assegurar que os objetos pessoais dos participantes ficam, de forma
ordeira nos cacifos;
Verificar que os telemóveis são desligados ou lhes é retirado o som;
Zelar pela união do grupo e comportamento adequado dos/as
seus/suas educandos/as.
Captar imagens, caso pretendam.
A BMFC reserva-se no direito de reagendar a viagem devido a
eventuais imprevistos.

Check in /Marcação da viagem
A marcação da viagem deve ser efetuada com uma antecedência
mínima de 15 dias, mediante o preenchimento do bilhete de
viagem, entregue através do email biblioteca@cm-oaz.pt ou no
balcão de atendimento e empréstimo na BMFC.
Todas as viagens serão confirmadas junto do passageiro
responsável, através de email.

No âmbito das atividades da BMFC são captadas imagens para uso único e
exclusivo de promoção institucional deste equipamento nas diversas
ferramentas de comunicação utilizadas pelo Município de Oliveira de
Azeméis. Para o exercício dos direitos no âmbito da proteção de dados
poderá ser contactado o/a Encarregado/a de Proteção de Dados do
Município para epd@cm-oaz.pt (apenas para inscrições para público
familiar).
Aceito e autorizo, de forma explícita e informada, que os meus dados
pessoais sejam objeto de tratamento nos moldes legalmente admissíveis.
Autorizo a recolha e a divulgação de imagens minhas e/ou do/a
meu/minha educando/a, captadas no âmbito das atividades promovidas pela
Biblioteca Municipal Ferreira de Castro, sendo estas obtidas para uso único e
exclusivo de promoção institucional deste equipamento nas diversas
ferramentas de comunicação utilizadas pelo Município de Oliveira de
Azeméis.
Autorizo o envio de informações inerentes às atividades e eventos da
Biblioteca Municipal Ferreira de Castro.

Contactos da BMFC:
256 607 177
biblioteca@cm-oaz.pt

