
REGULAMENTO 

O Programa Benfica Aventura tem os seguintes objetivos:

- Promover o Desporto e o Turismo Aventura em Benfica.
- Proporcionar à população em geral a oportunidade de praticar Desporto Aventura.
- Aproximar a população dos espaços verdes.
- Sensibilizar ambientalmente a população.

Para efetuarmos a inscrição precisamos do seguinte, por participante:

- Datas e atividades em que pretende inscrever-se
- Nome completo
- Número do documento de identificação
- Número de telefone
- Comprovativo da transferência bancária

Informação a reter:

Deve levar roupa adequada à prática, é muito importante ter bom calçado (confortável,
aderente), deve ter sempre um agasalho, mesmo nos meses de verão. Antes calor que frio. 

Água e reforço alimentar.

O ponto de encontro é no Parque Silva Porto (Mata de Benfica) ou noutro a combinar,
junto à Torre de Escalada às 09h30m.

Depois das 10h já não é possível participar porque já foi transmitida informação
fundamental ao bom desenrolar da atividade. A duração das sessões varia entre 1,5 a 2,5
horas, de acordo com as características do grupo, tipo de atividade, condições
meteorológicas e número de participantes.

Deve fazer a transferência do valor por participante/grupo e enviar por email os dados
da transferência (fotografia do talão serve) antes da atividade para confirmar a sua
participação e reservarmos o seu lugar. Sem o comprovativo o seu lugar não estará
garantido. Transfira após enviar dados e confirmação de vaga.

NIB - 0018 0003 1492 2702 0208 7 (Santander Totta).

Possibilidade de marcação em horário e data diferente para grupos.



Os participantes que já efetuaram connosco as aulas de iniciação e derem garantias de
segurança, podem praticar com alguma autonomia mediante supervisão e orientação do
técnico.

No caso de as condições meteorológicas ou avarias dos recursos materiais
impossibilitarem ou condicionarem a atividade, a Junta de Freguesia de Benfica reserva
o direito de cancelar ou adiar a atividade. A atividade só se realiza se existirem inscrições
suficientes.

No caso de ser necessário cancelar a atividade avisaremos os participantes, via email, no
máximo, até ao dia anterior.

Cada criança (até 12 anos) deve ser acompanhada por pelo menos um adulto participante
na atividade.

A Junta de Freguesia de Benfica não se responsabiliza por incidentes ou acidentes
derivados da não sinalização de deficiências mentais ou físicas por parte dos inscritos.

A não comparência sem aviso prévio (72 horas) invalida o reagendamento da atividade,
caso esta seja paga.

Não serão efetuadas devoluções de dinheiro, mas poderão reagendar a atividade ou
inscrever-se noutra mediante acertos.

Também recebemos turmas/escolas e grupos organizados em férias desportivas e período
de aulas. 

Contactos:

antoniocanhoto@jf-benfica.pt

965547325 (moche) / 910090152 (extreme)


