
DESPORTO 

 

 

 Normas de Inscrição 
 

Preçário 
 

1 Semana: 100€  
 

Múltiplas semanas: 10% de desconto por semana 
 
 

 
 
 
 Desconto para irmãos: 
 
 
 
 
 Nota: Estes dois descontos não são acumuláveis 
 

Cancelamento e Devolução de Inscrição  
 

Os cancelamentos de inscrições, apenas contemplam devoluções, nas seguintes situações 
específicas apresentadas abaixo: 
 

1. A AAUAlg aceita o cancelamento de inscrições, por motivos de saúde sob apresentação de 
atestado médico e procede à devolução do valor da inscrição segundo as seguintes 
condições:  
a) Devolução da totalidade para cancelamentos efetuados até 3 dias precedentes ao início da 
semana inscrita.  

b) Devolução de 50% do valor total da inscrição para cancelamentos efetuados até ao 2º dia 
da semana inscrita. 

c) Valor da inscrição não reembolsável a partir do 3º dia da semana inscrita.  
 
2. Na situação de uma lesão no participante durante o Campus em Férias que o impossibilite 
de continuar a frequentar, a AAUAlg devolverá o valor da inscrição da semana da ocorrência 
segundo as seguintes condições:  
a) A totalidade do valor se a mesma ocorrer no 1º dia;  
 

b) Três quartos do valor se a mesma ocorrer no 2º dia;  
 

c) Dois quartos do valor se a mesma ocorrer no 3º dia;  
 

d) Um quarto do valor se a mesma ocorrer no 4º dia;  
 

e) Nenhum valor se a mesma ocorrer no 5º dia.  
 

3. Para todas as solicitações de cancelamento de inscrição, efetuadas até ao dia 15 de junho, 
que não sejam por motivo de problemas de saúde do participante e que não seja 
apresentado o atestado médico, serão cobrados 25% do valor pago para despesas 
administrativas e outras. 
 

4. No seguimento do ponto anterior do presente artigo, a AAUAlg devolverá todos os valores 
referentes à(s) semana(s) seguinte(s) em que o participante lesionado no Campus em Férias 
esteja inscrito.  
 

5. A restituição dos valores da devolução não se processa de forma automática, mas sim 
segundo os trâmites e prazos da organização. 

Por 
Participante 

Inscrição 
em  

1 Semana 

Inscrição 
em  

2 Semanas 

Inscrição 
 em  

3 Semanas 

Inscrição 
em 

4 Semanas 

Inscrição 
em  

5 Semanas 

Inscrição 
em  

6 Semanas 

Preço 100€ 190€ 280€ 370€ 460€ 550€ 

Por 
Semana 

1 Participante 1 Irmão 2 Irmãos 3 Irmãos 4 Irmãos 5 Irmãos 

Preço 100€ 190€ 270€ 340€ 400€ 450€ 


