
CAMPO DE FÉRIAS – VERÃO SURFAVENTURA 2021 

 

Escola Surfaventura - Passeio Marginal da praia de Matosinhos, Armazéns Sul, Escola A. 
Telef. (+351) 22 9372237 / 96 7786333  -  E: surfaventura@gmail.com   -   www.surfaventura.com 
 

SEMANAS DE CAMPO DE FÉRIAS 

1ª.  semana – 28/06 a 02/07 7ª.  semana – 09/08 a 13/08 
2ª.  semana – 05/07 a 09/07 8ª.  semana – 16/08 a 20/08 
3ª.  semana – 12/07 a 16/07 9ª.  semana – 23/08 a 27/08 
4ª.  semana – 19/07 a 23/07 10ª.semana – 30/08 a 03/09 
5ª.  semana – 26/07 a 30/07 11ª.semana – 06/09ª 10/09 
6ª.  semana – 02/08 a 06/08  

 

IDADES: dos 6 aos 16 anos Nº. DE PARTICIPANTES / SEMANA: 20 crianças 

 

PREÇOS POR SEMANA: DESCONTOS: 

Dia inteiro (manhãs e tardes) » 120 € 10% para irmãos, ou 10% nas semanas seguintes. 

5 almoços » 40 € 
Não há descontos nos almoços. 
Descontos não acumuláveis. 

 

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: O campo de férias terá que ser pago no ato da reserva, sendo que não poderemos 

garantir a vaga se o mesmo não for pago atempadamente. 
FORMAS DE PAGAMENTO: Preferencialmente por transferência bancária, cujos dados estão abaixo indicados, ou 

em numerário. 
 

INSCRIÇÃO: Preferencialmente por e-mail (agradecemos que optem por este meio, sempre que possível), ou 

presencialmente nas nossas instalações. 

Nota: Só aceitamos inscrições para semanas inteiras. Não aceitamos para 1 só dia. 

 

HORÁRIOS:  O QUE OS PARTICIPANTES DEVEM TRAZER: 
9h00 às 9h30 – Receção dos participantes. + Kit c/ máscara, álcool-gel para as mãos e luvas; 
9h30 às 12h30 – Atividades. + Lanche ligeiro para meio da manhã e meio da tarde; 
12h30 às 14h30 – Intervalo para almoço. + Chapéu de sol ou boné, muda de roupa, 2 fatos de  
14h30 às 17h30 – Continuação das atividades.    banho (calção justo para rapazes), chinelos, sapatilhas, 
Fim das atividades: As crianças terão que sair do campo    Casaco ou sweat-shirt, protetor solar e água. 
de férias até às 18h00. Após este horário, será devido   
um pagamento extra de 5€/hora.  
A Surfaventura encerra às 19h00.  

  

ATIVIDADES: As atividades previstas são: surf, bodyboard, SUP, skate, ping-pong e jogos no Parque da Cidade. 

Nota: Se as condições atmosféricas não permitirem as atividades propostas, as mesmas serão substituídas por outras, 
a decidir no momento, mas tendo sempre em conta as regras impostas pela DGS. 

  

PARTICIPANTES: NORMAS DE SEGURANÇA ADOTADAS – COVID-19 

1. Serão formados 2 grupos de 10 crianças, cada. Durante o dia os grupos não estarão em contacto entre eles. 
2. Cada monitor + auxiliar terá à sua responsabilidade 10 crianças, nas atividades em terra. Nas atividades de água 

haverá um monitor para cada 5 crianças. 
3. Os participantes terão um local próprio, no exterior, para deixar os seus pertences durante o decorrer das 

atividades. 
4. À chegada será medida a temperatura de todos os participantes. Têm, também, que desinfetar as mãos. 
5. Podem utilizar o WC, mas não podem utilizar os balneários interiores. Também podem usar o chuveiro exterior 

para tomarem banho após as aulas de surf. 

  

DADOS PARA PAGAMENTO POR TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA: 
NIB: 0010 0000 52431630001 91  
IBAN: PT50 0010 0000 52431630001 91  
Nota: Agradecemos que nos envie o comprovativo de transferência por e-mail, com a referência do participante. 

 

mailto:surfaventura@gmail.com

