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Registo de EntradaDespacho

Nome / Entidade: ....................................................................................................................................................................................................

Morada / Sede: .........................................................................................................................................................................................................

Localidade: ......................................................................................................................... Código Postal: .......................................................

NIF / NIPC: ..............................................

Telefone: ...................................................

Email: ............................................................................................................................................................................................................................

Telemóvel: .................................................. Fax: .............................................................................

Nº de Identificação Civil: ............................................... Validade: .........................................

NIPG: ............................................

Data: .............................................

Nº Entrada: .................................

Data: .............................................

........................................................

O Funcionário

IdentificaçãoA

Autoriza o envio de notificações, no decorrer deste processo, para o endereço eletrónico indicado.

Pessoa Coletiva Singular - Empresário em nome individual

PedidoB

Vem requerer a V.ª Ex.ª nos termos das Normas de Funcionamento

Inscrição na FEI-TUR Alvará n.º

Ramo de Atividade Alojamento Empresa de Animação/Operador Marítimo/Turístico

Agência de Viagens Artesanato Produto Agroalimentar

Escola Associação de Desenvolvimento Local

Entidade Restaurante/Snack-bar Bar

Outro Qual ......................................................................................................................................

Restaurante/Snack-bar    
Descrição dos pratos a apresentar no evento

.........................................................................................................................



O Requerente: .......................................................................................................................................... Data: .................................................

Declaro ter tomado conhecimento do conteúdo das Normas de Funcionamento da FEI-TUR, obrigando-me 
a proceder em conformidade com as mesmas.

Pedido de DeferimentoE
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Espaço de ExposiçãoC

Responsável: ...................................................................................................................................................................................................................

Contacto: .............................................................................

Lettering (nome a colocar no frontão/limite 25 caracteres): ...............................................................................................................

3 x 3 3 x 6 4 x 3

Espaço de exposição: 

Tipo de Corrente Elétrica

Monofásica

Trifásica   ..............................   Amperes / Fase  

Custos
A participação no evento não acarreta quaisquer custos para o participante.

Validade
A inscrição apenas tem validade após deferimento por parte do Município de Odemira.

Legislação aplicada
Normas de Funcionamento da FEI-TUR.

Expositores geral - stand Restaurantes

4 x 4 Área requerida ..........................................

Quiosque/Roulotte próprio

Medida do equipamento .........................
Nota: Anexar fotografia do equipamento

Necessita

Água Esgotos

De acordo com o RGPD, o Município de Odemira enquanto responsável pelo tratamento, informa que os dados recolhidos destinam-se exclusivamente para o 
fim presente neste formulário.
Os titulares dos dados podem exercer, por escrito, os seus direitos previstos no art. 13º, designadamente: direito de informação, acesso, retificação, 
apagamento, limitação do tratamento, portabilidade, oposição e de ser informado em caso de violações de segurança.
Para mais informações contacte: protecao.dados@cm-odemira.pt, Município de Odemira, Praça da República, 7630-139 Odemira, Tel. 283 320 900 ou 
consulte a política de privacidade em www.cm-odemira.pt.
De acordo com a Lei de Acesso aos Documentos Administrativos, os elementos apresentados no âmbito do presente processo são documentos administra-
tivos, pelo que o Município estará obrigado a garantir o seu acesso, salvaguardando os dados pessoais, a todos aqueles que o solicitem.

Informação/ConsentimentoD
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