DEVERES DO COORDENADOR
Participar na elaboração do plano de atividades e acompanhar a sua boa execução;
Coordenar a ação da equipa técnica;
Zelar pela prudente utilização dos equipamentos e pela boa conservação das instalações;
Garantir as condições de segurança em todas as atividades.
DEVERES DOS TÉCNICOS
Coadjuvar o coordenador na organização das atividades das férias desportivas e executar as suas
instruções;
Acompanhar os participantes durante as atividades prestando-lhes todo o apoio e auxílio de que
necessitem;
Cumprir e assegurar o comprimento, pelos participantes, das normas de segurança;
Verificar a adequação e as condições de conservação e de segurança doa materiais a utilizar pelos
participantes, bem como zelar pela manutenção dessas condições;
Contribuir para a formação e realização integral das crianças e dos jovens, promovendo o desenvolvimento das suas capacidades, estimulando a sua autonomia e criatividade;
Reconhecer e respeitar as diferenças culturais e pessoais dos participantes.
DEVERES DOS PARTICIPANTES
O participante ou o seu representante deve informar o coordenador de quaisquer condicionantes que
existam, nomeadamente quanto á alimentação ou cuidados especiais de saúde a observar;
Cumprir as regras de segurança;
Usufruir corretamente dos serviços que o programa das férias desportivas lhe proporciona;
Tratar com respeito e correção os elementos da equipa técnica e restantes participantes;
Ser leal para com os técnicos e colegas;
Contribuir para a harmonia e integração nas férias desportivas de todos os participantes;
Participar nas atividades das férias desportivas bem como nas atividades organizativas que requeiram a
sua participação;
Respeitar a integridade física e moral de todos os participantes das férias desportivas;
Permanecer no local das férias desportivas durante o seu horário, salvo autorização escrita do encarregado de educação;
Apresentar-se diariamente com o equipamento adequado à prática desportiva a ser realizada. Deve, por
precaução, trazer um agasalho.
DIREITOS DOS PARTICIPANTES
Ter acesso aos diversos serviços que o programa das férias desportivas proporciona, nomeadamente:
Acompanhamento e enquadramento por técnicos devidamente habilitados;
Material desportivo necessário à prática das atividades previstas no programa;
Seguro de acidentes pessoais.

INFORMAÇÕES ÚTEIS
Coordenador:
Prof. Nuno Fonseca: 914 294 769
A concentração dos participantes para o início e final das atividades é na Piscina Coberta de Armamar.
Para o bom funcionamento das atividades pede aos pais que cumpram os horários de entraa e de
saída.
Manhã: 9:30 às 12:30 horas

Tarde: 14:30 às 17:30 horas

Consulte o horário das atividades para saber que tipo de equipamento mandar ao seu filho.
As crianças devem trazer um lanche para comer ao meio da manhã e da tarde;
Na terça e quinta, dias 12 e 13, o almoço pode ser levado de casa ou, quem preferir, levar dinheiro
para comer no shopping;
As pipocas no cinema são pagas à parte;
O programa
pode ser alterado devido às condições climatéricas ou a algum constrangimento técnico.
-

FICHA DE INSCRIÇÃO
NOME: __________________________________________________ DATA DE NASCIMENTO: _____/____/______
Contribuinte (NIF) _______________________ (OBRIGATÓRIO)
MORADA: ___________________________________________________________________________________
CÓDIGO POSTAL ____ - _______ ______________________________ TELEMÓVEL _________________________
EU, ___________________________________________________ Contribuinte (NIF) ______________________
declaro que autorizo o meu educando aci ma iden�ﬁcado a par�cipar no programa Féri as Despor�vas Páscoa 2017.
_____________________________________________
Assinatura do Encarregado de Educação
OBS: O Transporte e Alimentação serão a cargo do Encarregado de Educação

