
REGULAMENTO
JUNHO 2020

O Programa Férias Desportivas 2020 tem como objetivo a oferta de tempos livres nas férias 
escolares de Verão, para jovens dos 10 aos 17 anos. 

Realizadas em campos de férias residenciais, as Férias Desportivas pretendem proporcionar 
ao participante atividades desportivas e radicais, em que valores como solidariedade, 
cooperação e respeito sejam partilhados. 

CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO:
1) A comparticipação a pagar nas Férias Desportivas é de 170€;

2)  No ato da Inscrição, é obrigatório anexar os Documentos de Identificação do Participante 
e do Encarregado de Educação;

3)  No caso de desistência, não haverá lugar a qualquer devolução de pagamento, exceto em 
caso de doença devidamente comprovada por atestado médico; 

4)  A participação nas Férias Desportivas inclui: Estadia de 7 dias em regime de pensão 
completa (alojamento, pequeno--almoço, almoço, lanche, jantar e ceia) num Campo 
de Férias Residencial situado no Malhadal, transporte de ida e volta, todos os materiais 
necessários à realização das atividades, seguros, monitores credenciados. 

NORMAS DE FUNCIONAMENTO: 
1)  A concentração dos participantes e partida será realizada nas instalações da Junta de Freguesia 

de Benfica; 

2)  A iniciativa termina no último dia de cada turno, nas instalações da Junta de Freguesia de Benfica;

3)  A Junta de Freguesia de Benfica poderá alterar, ou reajustar, o plano de atividades sempre 
que necessário; 

4)  A Junta de Freguesia de Benfica poderá divulgar imagens das actividades, de todos os 
participantes, nos seus meios oficiais. Caso não autorize a divulgação da imagem do(s) seu(s) 
educando(s), deverá informar previamente por escrito a JFB; 

5)  Todo o participante que, pelo seu comportamento, prejudique a acção e o decorrer de qualquer 
atividade, será automaticamente excluído do Programa; 

6)  A Junta de Freguesia de Benfica reserva o direito de não realizar o Programa Férias Desportivas, 
quando não exista um número mínimo de participantes inscritos, mediante um pré-aviso de 
72 horas a todos os participantes já inscritos.


