
FICHA DE INSCRIÇÃO

IDENTIFICAÇÃO DO JOVEM 1

Nome Idade 

N.º BI/CC         N.º Contr.          Contato                                          

Morada

E-mail

IDENTIFICAÇÃO DO JOVEM 2

Nome Idade 

N.º BI/CC         N.º Contr.          Contato                                          

Morada

E-mail

IDENTIFICAÇÃO DO JOVEM 3

Nome Idade 

N.º BI/CC         N.º Contr.          Contato                                          

Morada

E-mail

IDENTIFICAÇÃO DO ENCARREGADO DE EDUCAÇÃO OU RESPONSÁVEL PELA CRIANÇA

Nome

N.º BI/CC         N.º Contr.          Contato                                          

Morada

E-mail

_______________________________________________________________________________________________________________
Câmara Municipal da Mealhada

3054-001 Mealhada | Telefone 231 200 980



MODALIDADE E PAGAMENTO
Custo por criança

 2 dias - 20€
 1 semana* - 30€
 1 quinzena* - 60€
 1 mês* - 90€
 Programa Completo - 190€ 

* 10% Desconto - mais de 1 inscrição por família
Horário previsto de entrega

Datas pretendidas

Modalidades de pagamento:
O pagamento da inscrição pode ser efetuado na Tesouraria da 
Câmara Municipal ou por transferência bancária através do 
IBAN PT50 0018 000005029126001 53 . Caso o pagamento seja 
efetuado por transferência bancária deverá ser entregue ou 
anexado o respetivo comprovativo aquando da inscrição 
presencial ou via on-line  na Câmara Municipal da Mealhada 
(Sector de Educação e Desporto), sob pena da inscrição não ser 
considerada.

pagamento faseado

50% - inscrição   50% até ao início do período de inscrição

NOTAS ADICIONAIS QUE CONSIDERE IMPORTANTE: (RESTRIÇÕES ALIMENTARES , FOBIAS, ETC..)

AUTORIZAÇÃO 

Declaro que autorizo o(s) meu(s) educando(s) a participar(em) em todas as atividades do programa de férias 
«Aventuras de Verão –2017» para as quais estão inscritos. 
Declaro ainda que me responsabilizo por todos os atos cometidos pelo participante no referido programa, bem 
como autorizo a captação e divulgação de imagens de fotografia e vídeo do meu educando, obtidas no decorrer 
das atividades, para divulgação do presente evento.
Declaro ainda a veracidade das informações prestadas no momento da inscrição.

Mais declaro que fica autorizado a ir buscar o meu educando para além de mim o(a) Sr.(ª)(s) :

Nome :

      , na qualidade de 

Nome:

      , na qualidade de 

Por ser verdade, assino a presente declaração. 

                                                                         ,

                                                                                        O Encarregado de Educação/Responsável pela inscrição

                                                                                       ________________________________________________

Nota:
Juntar cópia do BI ou CC da criança ou jovem e do encarregado ou responsável pela inscrição
Consultar regulamento anexo 

_______________________________________________________________________________________________________________
Câmara Municipal da Mealhada

3054-001 Mealhada | Telefone 231 200 980



REGULAMENTO

1. Local de receção e entrega das crianças e jovens:
Piscinas Municipais da Mealhada no Parque Desportivo.

2. Horário das Aventuras de Verão

Receção: das 7h45 às 9h00
Entrega: das 18h às 19h00 
Horário geral: das 7h45 às 19h00
Atividades: das 9h00 às12h30 e das 14h às 18h00
Almoço: das 12h30 às 14h

3. Seguro

O custo da inscrição já inclui seguro, que a abrangerá a criança/jovem durante o horário geral das atividades.

4. Refeições

As refeições serão asseguradas pelo Município, com exceção dos dias de atividades fora do município.
O lanche diário da manhã é da responsabilidade das famílias.
Á hora de almoço será entregue a cada criança o pack de lanche da tarde.
As refeições serão compostas de almoço e lanche da tarde:
Almoço
Sopa 
Prato de peixe ou carne
Sobremesa
Lanches da tarde
Pão com queijo, fiambre, manteiga ou doce
Peça de fruta
Iogurte, sumo de pacote ou pacote de leite, preferencialmente alternado.
Os lanches da manhã serão da responsabilidades dos utentes, sendo obrigatório que cada criança se faça acompanhar do mesmo.

Nos dias de PASSEIO, as refeições serão em regime de piquenique e da responsabilidade dos participantes, devendo ter em conta 
o lanche da manhã, o almoço e lanche da tarde.

Se a criança /jovem tiver alguma restrição alimentar deve ser comunicado aquando da inscrição.

5. Packs de inscrição por criança

Pack A - 2 dias consecutivos – 20€ (podem ser feitas mais que uma inscrição em semanas distintas, este valor não terá qualquer 
desconto)
Pack B - 1 semana - 5 dias consecutivos – 30€; 
Pack C - 1 quinzena – 10 dias consecutivos – 60 € ; 
Pack D - 1 mês - 20/22 dias consecutivos – 90€ ;
PACK E - Programa completo ( 9 semanas) - 190€.

DESCONTOS: Valores sujeitos a 10% de desconto para famílias que inscrevam em simultâneo e para os mesmos períodos mais 
que uma criança/jovem com grau de parentesco direto, irmãos , apenas e só para os Packs B, C e D, que se inscrevam no período 
de 26 de maio  a 5 de junho de 2017, e a seguir designados.

6. Períodos de inscrição – desconto prioritário

De 26 maio a 5 de junho de 2017. As inscrições feitas neste período terão um desconto adicional de 5% (e desde que sejam para 
períodos de uma semana ou uma quinzena (pack B e/ou C). (Exemplo: 1 quinzena dois irmãos| 60€ x 2 crianças x 0,90 (-10%) x 
0,95 (-5%)

As  crianças  que  pretendem  integrar  e/ou  iniciar  o  programa  entre  19  de  junho  e  30  de  junho  2017,  têm  de  se  inscrever
obrigatoriamente nesta fase. 

De 6 de junho a 21 de julho 2017, último período de inscrição, os valores não estão sujeitos a qualquer desconto. 

As inscrições serão limitadas e serão consideradas por ordem de efetivação/inscrição. 

A inscrição de crianças tem sempre que anteceder em pelo menos 8 dias consecutivos (ou 5 dias úteis de antecedência) ao
início do período em que pretendem ser integrados

_______________________________________________________________________________________________________________
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7. Modalidades de inscrição e pagamento

A inscrição será feita presencialmente na Câmara Municipal da Mealhada, no Setor de Educação e Desporto, ou através do email: 
aventurasdeverao@cm-mealhada.pt 
info: www.cm-mealhada.pt.

O pagamento da inscrição pode ser efetuado na Tesouraria da Câmara Municipal ou por transferência bancária através do IBAN 
PT50 0018 000005029126001 53. Caso o pagamento seja efetuado por transferência bancária, deverá ser entregue ou anexado o 
respetivo comprovativo aquando da inscrição presencial ou via internet, sob pena da inscrição não ser considerada. 

É obrigatório o pagamento de 50% do valor no ato da inscrição e o restante no início do período de inscrição.

Em inscrição online é obrigatório juntar comprovativo da transferência.

8. Vagas Sociais 

- Estão previstas até um máximo de 10 utentes por escalão de faixa etária. 
- Serão sinalizadas pelos Setores da Ação Social, Educação e/ou CPCJ. 
- Estas vagas destinam-se a crianças/jovens comprovadamente em situação vulnerável e/ou de carência económica
- Serão admitidos após prévia informação técnico social do SAS.
- Nem todas as vagas sociais serão obrigatoriamente isentas de pagamento, facto se será avaliado em função da avaliação técnica 
social.
- As inscrições em vaga social são obrigatoriamente presenciais, sendo validadas após informação técnico-social e despacho 
superior.

9. Limite de inscrições 

60 utentes, que serão agrupados de acordo com a faixa etária.
Faixa 1: dos 6 aos 10 anos inclusive
Faixa 2: dos 11 anos aos 14 anos inclusive. 

10. Despesas adicionais à inscrição

Nos dias de PASSEIO (saída fora do concelho), os custos de transporte (comboio ida e volta), serão suportados pelos participantes.
Nestes dias, poder-se-á vir a verificar também a necessidade das crianças trazerem um valor monetário destinado a um gelado. Os
encarregados de educação ou responsáveis pelas crianças e jovens serão avisados oportuna e atempadamente.

Ainda nestes dias as crianças podem ter de vestir uma peça “t-shirt” que permita uma identificação fácil e percetível. Esta peça é 
facultada a titulo de empréstimo. 

11. Diversos

- Tendo em conta que algumas atividades serão fora do local de entrega, alerta-se que quando não cumpridos os horários devem os
utentes ser entregues no local da atividade pelos seus responsáveis.

- Caso o horário de entrega seja excedido, por parte dos encarregados de educação ou responsáveis pelas crianças, em caso de 
reincidência reserva-se o direito ao Município para, na pessoa dos seus responsáveis pelos Setores da Ação Social e Educação, de 
proporem e decidirem sob a continuidade ou não da criança no programa para o qual foi inscrito.

-Os utentes devem fazer-se acompanhar de uma muda de roupa, que será entregue ao responsável do grupo (monitor) no primeiro 
dia do período das ”Aventuras de Verão 2017” para o qual se inscreveram.

- Aos utentes será entregue no inicio das Aventuras um Kit composto de boné ou safari e cartão de identificação (devem estes
fazer-se  acompanhar  diariamente  pelos  mesmos,  sendo  que  no  final  de  cada  dia  terão  de  o  entregar  à  monitora  que
obrigatoriamente os entregará aos encarregados de educação ou responsáveis autorizados). 

- No final do período de inscrição e até 10 dias após o términus do período que a criança se inscreva, deve o seu responsável
levantar o Kit surpresa de encerramento.

- Prioridade para crianças e jovens que estudem e/ou residam no concelho, podem ainda aceder ao projeto crianças e jovens que
passem períodos de férias com familiares residentes no Município.

_______________________________________________________________________________________________________________
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