
            WORKSHOPS SURFAVENTURA  
            Férias da Páscoa  

 
2020 

SURF + SKATE + TREINO FUNCIONAL + NATAÇÃO c/ sessões fotográficas. 
[30/03 a 3/04] +  [6 a 10/04] 

 

Horários:  Manhãs > das 9h30 às 12h30  I  Tardes > das 14h30 às 17h30 

Idades: Juvenis [10 aos 12] anos I  Juniores [13 aos 16] anos 
Locais das actividades: Escola Surfaventura (Sede), praia de Matosinhos (Surf), Praça Guilherme Pinto (Skate) e 
Health Club SHAPE II (Treino Funcional e Natação). 
 

Preços:  1 semana > 5 dias completos > manhãs + tardes     > €100,00.  
               1 semana > 5 ½ dias completos > manhãs ou tardes > €75,00. 
               Almoços (opcional): 1 almoço > €8,00  
Os preços > Mais informações: Os valores apresentados são por participante e incluem, professores, seguros, 
licenças e material necessário para as actividades.  
Descontos: Semana seguinte, ou irmãos (e não inclui refeições) > 10%. 
O participante deve trazer: Água, suplemento alimentar, toalha, chinelos, 2 fato de banho (1 de natação), touca e 
óculos de natação, sapatilhas, roupa desportiva, t-shirt e sweat ou polar e para os dias “mais frescos”, blusão. 
 
Prazo de pagamento:  
Para os inscritos no período da manhã: até às 10h do 1º dia de cada semana de actividades.  
Para os inscritos no período da tarde: até às 14h30 do 1º dia de cada semana de actividades.  
Formas de pagamento:  
1. No secretariado, nas instalações da Escola Surfaventura, em numerário ou cheque.   
2. Antecipadamente por transferência bancária para a conta (BPI) nº PT50001000005243163000191 (IBAN). 
O comprovativo de transferência terá de dar entrada na nossa caixa de email até ao 1º dia da semana de 
actividades a que se refere a inscrição. Este deve conter no descritivo, o nome do aluno inscrito, assim como o 
período (semana / data e horário) do programa escolhido. Email para envio:  surfaventura@gmail.com . 
Nota importante:  
Os programas só se realizam com um mínimo de 4 inscrições / semana / manhã ou tarde. O máximo é de 12 
inscritos por cada período /semana, manhã ou tarde. Contacte-nos com antecedência para garantir a inscrição.  
 

Inscrição: 
Nome do aluno: _____________________________________ Contacto (tlm): _________________ 
Data de nascimento: ____ /____ / _______  Obs: ________________________________ 
Nome do Enc. de Educ.: _________________________________ Contacto (tlm): _______________ 
Morada: R/Av ______________________________________________   CP______-_____ Localidade __________   
 

Semana / Datas 1ª Semana 1ª Semana 

Manhãs Pago:         Ass: Pago:         Ass: 

Tardes Pago:         Ass: Pago:         Ass: 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

Recebemos de: __________________________________ o valor da inscrição do/a: _____________________________  

em numerário / cheque nº _________________________ Banco _________, relativo ao programa “Workshops Surfaventura” 

- Férias da Páscoa 2020, relativo a:  

1ª semana manhã / tarde / manhã + tarde , com almoço (___)  / sem almoço, no valor de €_____,____  

2ª semana manhã / tarde / manhã + tarde , com almoço (___)  / sem almoço, no valor de €_____,____ (almoço/s ___ ). 

Recebi > Assinatura: ___________________________________ Data: ____ / ____ / 2020.  

Contactos:  
Tlf: 22 937 22 37 / Tlm: 96 778 63 33 / 96 315 64 41 / E: surfaventura@gmail.com. 
A Equipa Surfaventura está disponível para quaisquer esclarecimentos. Contacte-nos. 

 


