WORKSHOPS SURFAVENTURA - PÁSCOA 2019
SURF – SKATE – TREINO FUNCIONAL – NATAÇÃO
Com sessões fotográficas
Semanas: [08 a 12] e [15 a 18] Abril I [9h30 às 12h30] e/ou [14h30 às 17h30]
Idades: dos [8 aos 12] + dos [13 aos 16]

Mais informações I Ficha de inscrição
Programas de meio-dia ou dia completo. Opção com almoço sob consulta.
Para a realização destes programas, será necessário haver pelo menos 3 alunos inscritos no período
escolhido.
...
Local
Escola Surfaventura. Praia de Matosinhos.
...
Os preços apresentados incluem
Professores, seguros, todo o material necessário para as actividades e acesso às instalações da Escola
Surfaventura, com espaço para troca, guarda roupa e wc, bem como acesso à piscina.
...
O que o aluno deve trazer
Para as aulas de surf e natação: Água e suplemento alimentar, toalha, chinelos, fato de banho e óculos de
natação.
Para as aulas de skate e treino funcional: Água, sapatilhas, calções, t-shirt e sweat, etc. Para os dias “mais
frescos”: casaco (ou blusão) desportivo.
.............................................................................................................................................................................
.
Preços / aluno
1ª semana ( 5 dias completos – manhãs + tardes) > €100,00.
1ª semana ( 5 ½ dias completos – manhãs ou tardes) > €75,00.
2ª semana ( 4 dias completos – manhãs + tardes) > €85,00.
2ª semana (4 dias ½ dias - manhãs ou tardes) > €60,00.
Almoços (opcional): 1 almoço > €8,00
Descontos: semanas seguintes ou irmãos (não acumuláveis e não inclui refeições) > 10%.
.............................................................................................................................................................................
Inscrições
Nome do aluno: __________________________________________ Contacto (tlm): ___________________
Nome do enc. de educ.:____________________________________ Contacto (tlm): ___________________
Manhã (s)
Tardes (s)

De__ /__ a__ /__

De__ /__ a__ /__

De__ /__ a__ /__

De__ /__ a__ /__

Almoço (s)

Dias ___________
___________

Surfaventura
Av. General Norton de Matos, 378. Passeio Marginal da praia de Matosinhos. Armazéns Sul. Escola A.
4450-208 Matosinhos
T: (+351) 22 937 22 37 / 96 778 63 33 / 96 315 64 41 / E. surfaventura@gmail.com / S. www.surfaventura.com

