
DESPORTO 

 

 

        Normas de Participação 
 

1. A inscrição para ser considerada efetiva, carece da entrega da ficha de inscrição 
devidamente preenchida, confirmação de vaga e pagamento do valor correspondente. 

 

2. Em caso de desistência, consultar o documento das normas de inscrição. 
 

3. A entrega da ficha de inscrição pressupõe que o participante: 
- Tem as vacinas em dia; 
- Não sofre de doença incompatível com a frequência da atividade. 
 

4. Os participantes serão transportados para as atividades no exterior, nas carrinhas da 
AAUALG ou em carrinhas e autocarros das entidades parceiras do projeto. 

 

5. Os participantes deverão participar em todas as atividades propostas pela organização, 
salvo exceções devidamente justificadas. 

 

6. Os participantes deverão respeitar regras de conduta moral e social, na interação com os 
restantes participantes e com os monitores, não sendo permitido qualquer tipo de 
agressão física ou psicológica. 

 

7. Os participantes têm que cumprir as orientações dos monitores. 
 

8. Qualquer participante, que desrespeitar as normas subjacentes à sua participação nos 
“Campus”, poderá ver a sua participação suspensa, após análise cuidada por parte da 
organização dos factos. 

 

9. A realização de cada “Campus” encontra-se sujeita a um nº mínimo de inscrições. 
 

10. O plano de Atividades proposto poderá sofrer alterações sem aviso prévio, sendo que a 
organização reserva-se no direito de anular / trocar atividades se, por necessidade, 
assim o entender. 

 

11. O horário do Campus em Férias é das 9.00 às 17.30, com as seguintes exceções: 
a) Dias de praia em que a receção é feita a partir das 8:30; 
b) Dias de saída, em que horário é definido consoante a distância da visita. 

 

12. Utilização do telemóvel, apenas em locais e horários apropriados, de acordo com as 
orientações do Coordenador e dos Monitores. 
 

13. A organização não se responsabiliza por quaisquer extravios de bens dos participantes. 

 
Eu, ___________________________________________, declaro que li e aceito as normas 
de participação na iniciativa “Campus em Férias” acima mencionadas, na qualidade de 
encarregado de educação do participante. 

 
  Autorizo    |      Não Autorizo – a captação de imagens do meu educando, por parte da 

organização, para registo do evento, sendo estas disponibilizadas aos participantes. 
 

  Autorizo    |      Não Autorizo – a utilização de dados pessoais (conta e-mail, 
telemóvel), para efeitos de envio de informação relativa ao “Campus em Férias”.  

 
Sendo que garantimos, desde já a confidencialidade dos seus dados. 
 

 
Data: ___/___/___              Assinatura: _____________________________________ 


