CAMPO DE FÉRIAS - VERÃO SURFAVENTURA 2020
SEMANAS DE CAMPO DE FÉRIAS

PREÇOS POR SEMANA E CONDIÇÕES DE
PAGAMENTO:
1ª. semana – 29/6 a 03/7
½ dia (manhãs ou tardes) > € 85,00.
2ª. semana – 06/7 a 10/7
Dia inteiro (manhãs e tardes) > € 120,00.
3ª. semana – 13/7 a 17/7
5 almoços > € 40,00.
Descontos: 10% para irmãos, ou 10% nas semanas
4ª. semana – 20/7 a 24/7
seguintes (não há desconto na primeira semana
5ª. semana – 27/7 a 31/7
nem nos almoços). Descontos não acumuláveis.
6ª. semana – 03/8 a 07/8
Nº. DE PARTICIPANTES / SEMANA: Cada semana
7ª. semana – 10/8 a 14/8
só poderá ter inscritos 16 participantes da parte da
8ª. semana – 17/8 a 21/8
manhã e 16 participantes da parte da tarde.
9ª. semana – 24/8 a 28/8
IDADES: dos 7 aos 13 anos.
Condições de pagamento: o campo de férias terá que ser pago no ato da reserva do mesmo, sendo que não
poderemos garantir a vaga se o montante devido não for liquidado atempadamente (1º dia da semana…).
Formas de pagamento: - Preferencialmente por transferência bancária, cujos dados enviamos abaixo.
- Em numerário.
Inscrição: - Preferencialmente por e-mail (agradecemos que optem por este meio, sempre que possível).
- Pessoalmente nas nossas instalações.
Nota: Só aceitamos inscrições para semanas inteiras. Não aceitamos para 1 só dia.
HORÁROS e ATIVIDADES:
Os participantes devem trazer consigo
Das 9h00 às 9h30 – Receção dos participantes.
diariamente:
Das 9h30 às 12h30 – Atividades (Surf/BB + skate).
1. Um kit c/ máscara, gel desinfetante p/ as mãos e
Intervalo para almoço
luvas.
Das 14h00 às 14h30 - Receção dos participantes.
2. Lanche ligeiro para meio da manhã e meio da
Das 14h30 às 17h30 - Atividades (Surf /BB + skate).
tarde.
Fim das atividades: As crianças terão que sair do campo de
3. Chapéu de sol ou boné, muda de roupa, 2 fatos
férias até às 18h00, o mais tardar.
de banho, ou biquíni no caso das raparigas e no
Após as 18h, será devido o pagamento extra de 5,00/hora.
caso dos rapazes, um deles, do tipo fato de
A Escola encerra às 19h30.
banho justo, chinelos, sapatilhas, casaco ou
Nota: Nos dias em que o tempo não permita as atividades
sweat-shirt e protetor solar.
propostas, as mesmas serão substituídas por outras, a
decidir na altura, mas sempre tendo em conta as regras
impostas pela DGS.
PARTICIPANTES > NORMAS DE SEGURANÇA ADOTADAS – COVID 19:
1. Serão formados 2 grupos de 8 crianças, cada, tanto de manhã como de tarde. Os grupos não
estarão em contacto uns com os outros.
2. Cada monitor terá à sua responsabilidade 8 crianças, nas atividades.
3. Na aula de surf haverá 2 monitores por cada grupo de 4 crianças.
4. Os participantes terão um local próprio, no exterior, para deixar a sua mochila durante o
tempo que permanecer nas atividades.
5. À chegada será medida a temperatura de todos e todos têm que desinfetar as mãos.
6. Podem utilizar o wc, mas não podem usar os balneários interiores.
7. Podem utilizar o chuveiro exterior para tomarem banho depois das aulas de surf.
DADOS PARA TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA:
P.f. envie-nos o comprovativo de transferência p/email c/ os
seus dados para que possamos enviar o recibo respetivo.
DADOS PARA PAGAMENTO POR CHEQUE:
Att: Barbosa & Maia, Lda. (Matosinhos).
Email: surfaventura@gmail.com

NIB: 001000005243163000191
IBAN: PT50001000005243163000191

Escola Surfaventura - Passeio marginal da praia de Matosinhos. Armazéns Sul. Escola A.
T: (+351) 229372237 | E: surfaventura@gmail.com | www.surfaventura.com

