
De 22 a 26 Julho 2019

Ficha de Inscrição
Data Limite de Inscrição até 20 de Junho

Tarifa de Inscrição
Categoria 1 - Proprietários Amendoeira e Belmar e Subscritores 
Amendoeira

Categoria 2 - Membros Federação Portuguesa de Golfe

Categoria 3 - Público Geral

Pagamento
Para confirmar a participação no torneio, é necessário pré-pagamento. 
O pagamento pode ser feito por transferência bancária* ou cartão de 
crédito. Para pagamentos através de cartão de crédito, o departamento 
de reservas enviará um link seguro da Redunicre.

*IBAN: PT50000700000041381325323 / BIC/SWIFT: BESCPTPL

Bilhetes de refeição
Bilhetes adquiridos no ato da inscrição, beneficiam de 10% de desconto.

*Social Ticket inclui almoço bu�et para cada dia do torneio, cerimónia 
de abertura e jantar de gala. Os participantes do torneio têm o Social 
Ticket incluído no valor da inscrição.

Informação sobre Tarifas e Pagamento:
Fantásticos Pacotes Torneio com Alojamento
Pacote de seis noites de Torneio com Alojamento disponível no 
Amendoeira Golf Resort em apartamentos ou moradias de luxo. 

Social Ticket*

Bilhete Nº de Adultos Nº de Crianças

One Day Lunch

Jantar de Gala

€65,00

€13,50

€29,00

€40,00

€10,50

€13,00

Categoria 1

Categoria 9 Buracos / Dia 18 Buracos / Dia

Categoria 2

Categoria 3

€125,00

€175,00

€230,00

€125,00

€230,00

€270,00

Tipo de Alojamento

Apartamento T1**
1-2pp (inclui 1 competidor)

Preço Total do Pacote (6 noites)*

Apartamento T2
3-4pp (inclui 1 competidor)

Apartamento T2 Mez.
3-4pp (inclui 1 competidor)

Moradia T3
6pp (inclui 1 competidor)

9 Buracos / Dia 18 Buracos / Dia

€1281,00

€1540,00

€1742,00

€2779,00

€1321,00

€1580,00

€1782,00

€2819,00

*Valores incluem inscrição do torneio. 
** Apartamento T2 com utilização de apenas um dos quartos.

Termos e Condições
         Li e aceito os Termos e Condições e a Política de Privacidade, de 
acordo com o Regulamento (EU) 2016/679 do Parlamento Europeu e do 
Conselho de 27 de abril de 2016, que se encontra no verso.

Para mais informações sobre alojamento ou outros requisitos por favor 
contactar o nosso departamento de reservas através de:

Email:  amendoeira@amendoeiraresort.com
Telefone: +351 282 320 671

A participação no torneio só é confirmada após o pagamento da 
inscrição.

Para mais informações visite: 
www.amendoeiraworldkidsgolf.com

Nome do Jogador

Nome do Acompanhante (Adulto)

Morada*

Localidade*                                              Código Postal*

País*

Telefone*                                                  Telemóvel*

Email*

Género*   M            F                 Data de Nascimento

Nº de Federado*

Contactos de Emergência

Telefone*                                                   Telemóvel*

Email*

Informação de Handicap · Raparigas e Rapazes
Todos os jogadores deverão jogar para o seu handicap ou capacidade 
de jogo demonstrada.

Idade inferior a 10 anos 
Sugestão de handicap max. 36 · Pontuação equivalente a 55 por 9 buracos ou 105 por 18 buracos.

Idades inferior a 12 e 14 
Sugestão de handicap max. 48 · Pontuação equivalente a 48 por 9 buracos ou 95 por 18 buracos.

Idades inferior a 16 e 18 
Sugestão de handicap max. 18 · Pontuação equivalente a 45 por 9 buracos ou 90 por 18 buracos.

Por favor indique um dos seguintes:

Handicap                   Resultado Equivalente

Competição válida para handicap. Nas categorias Sub 18 (rapazes e raparigas), os 
resultados serão oficialmente elegíveis para efeitos de Ranking Mundial de Golfe 
Amador (World Amateur Golf Ranking).

Tamanhos de Polo (escolher apenas um tamanho):
Jnr Small                Jnr Medium                   Jnr Large                  Jnr XL

Adulto Small                Adulto Medium                Adulto Large

Informação de Imprensa/Experiência
Melhores Resultados de Jogo:

Campo

Data                                          Resultado                                Par

Jogador Professional Favorito

Desporto Favorito

Documentos Necessários:
Certificado de handicap ou prova de pontuações recente atestada por 
um profissional PGA/LPGA (mínimo de 5 pontuações).

Torneio Pais e Filhos



POLÍTICA DE PRIVACIDADE NA RECOLHA E 
TRATAMENTO DE DADOS PESSOAIS.

(de acordo com o Regulamento (UE) 2016/679 do Parlamento 
Europeu e do Conselho de 27 de abril de 2016)

A Morgado da Lameira – Empreendimento Turístico e Golfe, S.A, doravante “Morgado da Lameira” ou a 
“Empresa” reconhece a importância de proteger os dados pessoais dos seus clientes, qualquer que 
seja a sua natureza. Nesta política de privacidade são explicados quais os dados pessoais recolhidos, as 
�nalidades a que de destinam, como são tratados, com quem podem ser partilhados, durante quanto 
tempo são conservados, quais os direitos que assistem aos titulares dos dados, as formas de entrar em 
contacto com a “Empresa” para exercer esses direitos, entre outros.

O cliente deve ler com atenção esta política de privacidade, que foi redigida de forma clara e simples 
para facilitar a compreensão, e decidir de forma esclarecida, livre e voluntária se autoriza o tratamento 
dos seus dados pessoais.

1. ÂMBITO

Esta política de privacidade aplica-se a todos os dados pessoais recolhidos através deste 
impresso.

2. ENTIDADE RESPONSÁVEL PELO TRATAMENTO E ENTIDADES SUBCONTRATADAS

A entidade responsável pela recolha e tratamento dos Dados Pessoais é a “Morgado da Lameira, 
Empreendimento Turístico e Golfe, S.A.” (doravante “Morgado da Lameira”) sociedade anónima com 
sede no Amendoeira Golf Resort, Morgado da Lameira, 8365-302 Alcantarilha, Algarve, Portugal, 
registada na Conservatória do Registo Comercial de Silves com o número único de matrícula e de 
pessoa coletiva 500952302, com o capital social de Euros 51.932.520,00.

Pode contactar a “Morgado da Lameira” sobre qualquer questão relacionada com a presente política 
de privacidade através dos seguintes pontos de contacto:

Endereço de correio eletrónico: data.protection@amendoeiraresort.com

Correio Postal:
Morgado da Lameira, S.A. – Data Protection
Morgado da Lameira
8365-302 Alcantarilha

Telefone: 282 320 820

3. CATEGORIAS DE DADOS PESSOAIS RECOLHIDOS E OBJETO DE TRATAMENTO

Os Dados Pessoais recolhidos e tratados consistem essencialmente em informação relativa ao nome, 
nacionalidade, género, data de nascimento, morada, endereço de e-mail, telefone, telemóvel, número 
de identi�cação �scal, dados do cartão de crédito (recolhidos, se for o caso, apenas para efeitos de 
faturação), embora possam vir a ser recolhidos outros Dados Pessoais que se mostrem necessários ou 
convenientes para a prestação ou cobrança de Serviços por parte da “Morgado da Lameira – 
Empreendimento Turístico e Golfe, S.A.”.

4. UTILIZAÇÃO E FINALIDADES DO TRATAMENTO DE DADOS DO UTILIZADOR

Os Dados Pessoais recolhidos serão utilizados apenas para as seguintes �nalidades: Prestação de 
serviços hoteleiros e serviços associados (restaurantes, bares, etc.); Efetivação das reservas de 
alojamento e de golfe; Inscrição em torneios; Gestão de contratos com o Titular dos Dados; Faturação 
e cobrança ao Titular dos Dados; Informação ao Titular dos Dados, que o tenha autorizado, de novos 
produtos e serviços disponibilizados no Site e/ou nos estabelecimentos de prestação de serviços; 
ofertas e campanhas especiais; informações sobre promoções e informações sobre a “Morgado da 
Lameira” e o “Amendoeira Golf Resort”, e por �m, para análises estatísticas de marketing de uso 
exclusivo da “Morgado da Lameira”; Prestação de outros serviços, tais como newsletters, inquéritos de 
opinião, ou outras informações ou produtos requisitados ou comprados pelo Utilizador.

5. PRAZO DE CONSERVAÇÃO DOS DADOS PESSOAIS

Sempre que não exista uma imposição legal que obrigue a conservar os dados por um período de 
tempo mínimo, os dados serão conservados apenas pelo período mínimo necessário para as 
�nalidades que motivaram a sua recolha ou o seu posterior tratamento, sendo eliminados no seu 
termo, exceto se dentro desse período for retirado o consentimento pelo titular.

6. ENTIDADES SUBCONTRATADAS

O tratamento dos dados pessoais poderá ser realizado por uma entidade terceira, subcontratada pela 
“Morgado da Lameira”. As entidades subcontratadas tratarão exclusivamente os dados para as 
�nalidades estabelecidas pela “Morgado da Lameira” e em observância das instruções por esta 
emitidas, cumprindo rigorosamente as normas legais sobre proteção dos dados pessoais, segurança 
da informação e demais normas aplicáveis.

Depois da recolha dos Dados Pessoais, e se for o caso, a “Morgado da Lameira” presta ao Titular 
informações acerca das Entidades Subcontratadas que, no caso concreto, possam efetuar tratamentos 
de dados em nome da “Morgado da Lameira”.

7. TRANSFERÊNCIAS INTERNACIONAIS DE DADOS

A “Morgado da Lameira” realizará o tratamento dos dados recolhidos dentro do espaço da União 
Europeia, não prevendo realizar qualquer transferência internacional de dados. Se, no futuro, essa 
transferência vier a ocorrer,

compromete-se a assegurar que a transferência obedece às disposições legais aplicáveis, 
nomeadamente quanto à determinação da adequação de tal país no que respeita à proteção de dados 
e aos requisitos aplicáveis a tais transferências.

8. DIREITOS DOS TITULARES DOS DADOS

Enquanto a “Morgado da Lameira” possuir ou processar os dados pessoais, todos os titulares podem, 
em qualquer momento e de forma gratuita, exercer os seguintes direitos:

•   Direito de acesso – direito a solicitar uma cópia das informações existentes sobre o titular;

•   Direito de retificação – direito a corrigir os dados que considere imprecisos ou incompletos;

•   Direito ao apagamento dos dados pessoais (direto a ser esquecido – em determinadas 
circunstâncias, enquanto titular dos dados pode pedir que os seus dados sejam apagados dos 
registos;

•   Direito à limitação do tratamento – quando determinadas condições se verifiquem o titular dos 
dados pode limitar o tratamento dos seus dados

•   Direito de portabilidade – direito de ter os seus dados transferidos para outra organização, dentro 
de determinados condicionalismos;

•   Direito de oposição ao tratamento – direito de se opor a certos tipos de processamento, como 
marketing direto;

•   Direito de se opor ao tratamento automatizado, incluindo o perfil;

•   Direito de apresentar reclamação – junto da Comissão Nacional de Proteção de Dados ou outra 
entidade de controlo.

9. CARÁTER OBRIGATÓRIO DOS DADOS SOLICITADOS

Os dados que constam da �cha de inscrição, que estejam identi�cados com (*) são de preenchimento 
obrigatório para cumprir a �nalidade estabelecida. Como tal, se o titular não facultar os mesmos, a 
“Morgado da Lameira” não poderá prestar o serviço ou atender ao pedido deste.

10. DECISÕES AUTOMATIZADAS

A “Morgado da Lameira” poderá elaborar per�s de utilizadores, o que permitirá a adoção de decisões 
automatizadas, baseadas nas características pessoais, preferências, histórico de comportamento e 
localização. Nestes casos, o titular terá o direito de obter uma intervenção humana na decisão, de 
expressar o seu ponto de vista e de impugnar a decisão adotada pela “Morgado da Lameira”.

11. MEDIDAS DE PROTEÇÃO DOS DADOS PESSOAIS

Para garantir a segurança dos Dados do Titular e a máxima con�dencialidade, a “Morgado da Lameira” 
aplica diversas medidas técnicas e organizativas. Tendo em conta a natureza, o âmbito, o contexto e as 
�nalidades do tratamento dos dados, bem como os riscos decorrentes do tratamento para os direitos 
e liberdades do Titular, a “Morgado da Lameira” compromete-se a aplicar, tando no momento da 
de�nição dos meios de tratamento, como no momento do próprio tratamento, as medidas técnicas e 
organizativas necessárias e adequadas à proteção dos Dados do Utilizador e ao cumprimento das 
obrigações legais.

Compromete-se ainda a assegurar que, por defeito, só sejam tratados os dados que forem necessários 
para cada �nalidade especí�ca do tratamento e que esses dados não sejam disponibilizados sem 
intervenção humana e a um número indeterminado de pessoas.

12. VIOLAÇÕES DE DADOS PESSOAIS

Em caso de violação de Dados Pessoais e na medida em que tal violação seja suscetível de implicar um 
elevado risco para os direitos, liberdades e garantias do Utilizador, a “Morgado da Lameira” 
compromete-se a comunicar a violação dos Dados Pessoais ao Utilizador em causa, no prazo de 72 
horas a contar do conhecimento do incidente.

13. ALTERAÇÕES À POLÍTICA DE PRIVACIDADE

A “Morgado da Lameira” reserva-se o direito de alterar a sua Política de Privacidade a todo o tempo. Em 
caso de modi�cação e caso a alteração seja substancial, será colocado um aviso no Site que pode ser 
consultado em www.amendoeiraresort.com.

14. LEI E FORO APLICÁVEIS

A Política de Privacidade, bem como a recolha, tratamento ou transmissão de Dados do Utilizador, são 
regidas pelo disposto no Regulamento (EU) 2016/679, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 27 
de abril de 2016 e pela legislação e regulamentação aplicáveis em Portugal.

Quaisquer litígios decorrentes da validade, interpretação ou execução da Política de privacidade, ou 
que estejam relacionados com a recolha, tratamento ou transmissão de Dados do Utilizador, devem 
ser submetidos em exclusivo à jurisdição dos tribunais judiciais da comarca de Faro, sem prejuízo das 
normas legais imperativas aplicáveis.

DECLARAÇÃO DE CONSENTIMENTO

Declaro que entendi todas as disposições da presente política de privacidade, pelo que 
dou o meu consentimento para a recolha e tratamento dos meus dados pessoais, para as 
�nalidades acima indicadas, em conformidade com os termos e condições que antecedem.

Data   _____/_____/__________

___________________________________________________________________________
Assinatura
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