
Viagens na 
Minha Terra

NORMAS DE PARTICIPAÇÃO

Regras de Participação

•  Inscrever-se, em formulário próprio online (em caso de impossibilidade, junto da equipa de gestão do 
Palácio Baldaya, nos dias úteis entre as 10h00 e as 18h00), até as (45) vagas diárias esgotarem OU até 
ao dia 06 de Novembro.        
NOTA: A inscrição apenas se torna válida mediante o preenchimento da formulário individual E pagamento 
do valor total da participação. O valor de inscrição para a V edição do programa «Viagens na minha 
Terra» é de € 5,00 (cinco Euros) por participante, por dia. O pagamento do valor de inscrição terá de 
ser realizado até ao dia 06 de Novembro, no Palácio Baldaya (dias úteis entre as 10h00 e as 18h00). 
No valor de inscrição incluem-se: Transporte em autocarro da JF Benfica, nos percursos definidos na 
programação; Seguro de acidentes pessoais; Acompanhamento por parte de uma equipa de técnicos 
da Junta de Freguesia de Benfica.

•  No decorrer do Programa, cumprir as presentes regras, orientações da equipa técnica e horários 
definidos, para que possamos garantir o seu bom funcionamento;

•  Os participantes deverão cumprir os horários, estando presentes nos locais indicados. Caso não cumpram 
os horários, a Junta de Freguesia não se responsabiliza por quaisquer atrasos ou faltas de comparência, 
fazendo por cumprir a programação e horários;

•  Os participantes deverão integrar-se no grupo e respeitar as orientações dos técnicos;

•  As entradas no autocarro e atribuição de lugares são da responsabilidade da equipa técnica, e sujeitas 
a controlo acordo com a listagem;

•  Não colocar em risco a saúde, bem-estar e segurança do próprio e do grupo;

•  Nos períodos considerados “tempo livre”, os participantes são responsáveis por si e pelas actividades 
que realizam.

•  Todas as informações relativas ao programa (incluindo contactos da equipa que acompanha) constam 
de um Guia, a entregar à entrada do autocarro, no primeiro dia.

•  A Junta de Freguesia de Benfica não se responsabiliza por bens ou pertences pessoais, assim como a 
eventual ocorrência de conflitos com ou entre os participantes.


