CONDIÇOES GERAIS SC18
Organização
O SummerCamp é organizado em parceria pelo
Weteach e pelo Indoor 4 Caminhos.
Data
O SummerCamp será realizado de 18 de junho a 27 de julho de 2018.
Horário
O horário de funcionamento será das 8:30h às 18:00h.
Receção das crianças
A receção e recolha das crianças será feito no Indoor 4 Caminhos (Rua da Bélgica 2501, Armazém 3 - Junto ao
Santander).
Receção ( até às 9:15h ) Recolha (até às 18:15h).
Cuidados especias
Todos os cuidados especiais com a saúde, alimentação e medicação deverão ser comunicados no ato da inscrição.
Protetor solar e chapéu
O participante deverá vir com o protetor solar aplicado e deve-se fazer acompanhar do protetor solar e chapéu
todos os dias.
Muda de Roupa
O participante deverá trazer consigo todos os dias uma muda de roupa extra e a respetiva toalha de praia.
Alimentação
No SummerCamp está incluído o reforço da manhã (sumo e peça de fruta), almoço, e lanche (sumo e pão c/
manteiga/fiambre ou queijo). Nas saídas de dia completo e pic-nic o almoço deverá ser fornecido pelos
encarregados de educação.
Conduta Adequada
O participante deverá respeitar sempre todas as regras de boa educação, higiene e decoro. Qualquer ato de
insubordinação será punido com a exclusão do projeto SummerCamp e abandono imediato não sendo restítuido
qualquer valor pago até à data.
Objetos Pessoais
A organização não se responsabiliza pela perda ou dano de objetos pessoais que os participantes tragam consigo,
tais como: brinquedos, pulseiras, fios, anéis, telemóveis, etc.
Programa
Todo programa será realizado por completo podendo sofrer alterações devido às condicões climatéricas ou
motivadas por ações alheias à organização.
Reserva & Pagamento
A reserva deve ser feita mediante o pagamento de 50€ e o preenchimento da inscrição, a totalidade do pagamento
deverá ser efetuado antes da data de início do SummerCamp. Condições especiais de pagamento a combinar com
a organização.
Descontos
Os descontos não são acumuláveis e será sempre aplicado apenas o maior dos descontos.
No caso do “Desconto Irmão” os 10% são aplicados apenas ao irmão ou irmãos.
CONTACTOS
Jorge Ribeiro
Sérgio Napoleão

966 480 497
934 288 805

