REGULAMENTO CAMPO DE FÉRIAS páscoa

2019

alvará 64 / DRC

CAMPO DE FÉRIAS 6 aos 12 anos MISSÃO
Fomentar o contacto com a natureza e intervir na sua conservação
Promover a prática desportiva e as regras em grupo
Sensibilizar para o contacto com os animais da Quinta
Desenvolver novas competências pela vivência de diferentes experiências.
DIREITOS DOS PARTICIPANTES / ENCARREGADOS DE EDUCAÇÃO
Seguro de acidentes pessoais (conforme lei em vigor); reportar ao Coordenador do Campo de Férias qualquer situação que
pretenda que seja esclarecida / alterada / melhorada; acesso ao Livro de Reclamações; acompanhamento permanente por
equipa pedagógica composta na sua maioria por monitores licenciados (animadores, educadores de infância, professores,
psicólogos); oportunidade de participar em todas as iniciativas previstas no programa de atividades base; almoço e lanches
com ementa adequada à idade e água; ser apoiado na sua integração no grupo correspondente à sua faixa etária.
DEVERES DOS PARTICIPANTES
Ser responsável por si, pelos outros e pelos materiais / equipamentos que são colocados à disposição; respeitar os pares e
os Animadores / Monitores, bem como as regras e as orientações por estes indicadas.
DEVERES DO ENCARREGADO DE EDUCAÇÃO
Respeitar as regras e as orientações dos animadores / monitores; Informar sobre eventuais cuidados especiais a ter com o
participante (alimentação, comportamento, alergias…) Consultar o Regulamento Interno do Campo de Férias
PLANO DE ATIVIDADES
Entregue no primeiro dia de atividades (cronograma detalhado)

MATERIAL NECESSÁRIO
caneca de plástico com asa, mochila com muda de roupa (galochas e impermeável - não obrigatório)
a organização do Campo de Férias não se responsabiliza por quaisquer danos ou furtos
proibido ou não aconselhável trazerem objetos de valor e equipamentos – telemóvel – ipod – (…)

DATAS
8 a 12 de Abril | 15 a 18 de Abril | 22 Abril
HORÁRIOS

9:30 | 17:30 ATIVIDADES (possibilidade de alargamento com atividades livres – 8:30 às 18:30)

PREÇOS
atividades base, almoço, lanches e seguro:

1 dia 18€ | 4 dias 56€ | 5 dias 68€ | 10 dias 120€
TRANSPORTE

local a combinar na cidade de Aveiro ou Esgueira:
2€ viagem (em determinados períodos poderá ser só possível assegurar o transporte reservado a semana toda)

CONDIÇÕES ESPECIAIS PARA IRMÃOS E OUTRAS PARCERIAS / PROTOCOLOS
10% desconto (não acumulável com outras promoções)
(sem serviço de multibanco)
O pagamento deverá ser realizado no primeiro dia de atividades

quintapedagogica@grupomayaseco.com | 234 912 108 | 969 428 670

