Ficha de Inscrição - Campo de Férias Tubarões 2017
Nome: ___________________________________________________________ Data Nasc: ____/____/_______
Nome Enc. Educ: _____________________________________ Telemóvel: _______________/______________
Morada: __________________________________________________________________ CP: ________/_____
Localidade: ______________________ Outros Contactos: ______________ / _______________ Altura: _______
Sabe Nadar? _____ Tem Alergias? ____ Quais? ____________ Doenças/Cuidados a ter: ___________________
Email: _________________________________________________
Transporte ao domicílio (no concelho de Loulé)? SIM
NÃO (mediante pagamento extra)

Semanas que me inscrevo:
Junho
1ª Sem. (19 a 23 Junho)
2ª Sem. (26 a 30 Junho)

Julho
3ª Sem. (3 a 7 Julho)
4ª Sem. (10 a 14 Julho)
5ª Sem. (17 a 21 Julho)
6ª Sem. (24 a 28 Julho)

Agosto
7ª Sem. (31 Julho a 4 Agosto)
8ª Sem. (7 a 11 Agosto)
9ª Sem. (14 a 18 Agosto)
10ª Sem. (21 a 25 Agosto)
11ª Sem. (28 Agosto a 1 Set.)

A inscrição no Campo de Férias implica o preenchimento e entrega de todos documentos solicitados e só se efetivará,
mediante o pagamento da TAXA DE RESERVA (30% do valor total da reserva, por transferência bancária, numerário ou cheque)

Eu, _____________________________, Encarregado de Educação de ____________________________
autorizo a participação do meu educando nas atividades programadas do campo de férias em referência e declaro
que tomei conhecimento do Regulamento do Campos de Férias e Plano Pedagógico e de Animação. Autorizo, de
igual modo, a realização de fotografias/vídeo no decorrer das atividades, para efeitos de promoção institucional da
entidade promotora. Declaro ainda para os devidos efeitos, que o meu educando não é portador(a) de doenças
contagiosas que possam pôr em causa a saúde de terceiros. __________________________________________
Assinatura do Encarregado de Educação

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Resumo do Regulamento - Campo de Férias Tubarões 2017
Material necessário para Campo de Férias:
Todos os dias - Os participantes deverão estar sempre munidos de chapéu, protetor solar, água. Material
Desportivo (ténis/sapatilhas, calções e t-shirt) + Material para praia (fato/calções de banho, toalha, chinelos). Caso
desejem podem ainda levar algo para comer a meio da manhã (iogurte, peça de fruta, etc.)
Deveres dos participantes
- Deverão fornecer todas as informações necessárias sobre o participante, tais como condicionantes físicas e/ou
mentais, cuidados especiais de saúde bem como quem é responsável pela recolha no final do dia.
- Os horários de início e de fim do dia do campo (as instalações encerram às 18h), devem ser sempre cumpridos.
Caso haja algum atraso no início do dia, o encarregado de educação é responsável por levar o participante ao
local da atividade. A responsabilidade, sobre os participantes, a partir das 18:00h, é dos encarregados de
educação. Caso o participante seja autorizado a ir sozinho para casa, a organização não se responsabiliza pelo
trajeto de e até casa.
- Os atrasos e as faltas devem ser sempre comunicados aos coordenadores do campo.
- Os participantes não deverão estar munidos de numerário superior a 5€, nem de quaisquer materiais de valor.
- Não é autorizada a utilização de telemóveis, consolas portáteis e etc. Quem não cumprir com o estipulado verá o
equipamento ser confiscado e entregue aos encarregados de educação no final do dia ou da semana caso seja
recorrente da violação desta regra. Não nos responsabilizamos por danos e extravio.
Medidas Disciplinares : A Coordenação e a Direção do CB Quarteira Tubarões determinarão as sanções
disciplinares conforme a gravidade da situação.
As medidas disciplinares educativas praticadas, serão as seguintes:
- Leve – Será penalizado nas atividades que estejam a decorrer.
- Média – Será penalizado nas atividades até o resto do dia, sem qualquer devolução monetária.
- Grave – Será penalizado nas atividades até o final da semana, sem qualquer devolução monetária.
Em situações extremas, o participante poderá ser excluído do campo, sem qualquer devolução monetária.
Política de Inscrição, Reserva, Pagamento e Cancelamento
A inscrição no Campo de Férias implica o preenchimento e entrega de todos documentos solicitados e só se
efetivará, mediante o pagamento da TAXA DE RESERVA (30% do valor total da reserva, por transferência
bancária, numerário ou cheque. (Não dispomos de multibanco)) Os restantes 70% têm que ser pagos até 7 dias
uteis antes.
O cancelamento/desistência da reserva, deverá ser efetuada por escrito, entregue em mão ou enviada por email;
A devolução parcial do valor de reserva está condicionada aos seguintes prazos: 21 dias ou mais - 100%; 11 a 20
dias - 50%; 10 dias antes - não haverá devolução.

Contactos: Secretaria – 963 381 726 / 289 301 465
Coordenadores - João Pereira 914 295 302 e Lara Caldeira 933 108 494

