
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Azurara Parque Aventura 

Azurara, Vila do Conde 

911735237 

Azurara.campodeferias@gmail.com 

 

Termos e condições                                           Externos 

O campo de Férias tem duração de 5 dias (Segunda a Sexta) 

Os participantes fazem parte todos do mesmo grupo. A idade dos participantes é dos 8 

aos 18 anos. 

Em cada semana temos dois monitores responsáveis pelo grupo, mais os monitores em 

cada atividade. 

O programa é cumprido durante a semana de campo, não havendo dia específico para 

cada atividade. 

Os participantes estão cobertos pelo seguro de acidentes pessoais e responsabilidade 

civil. O seguro não cobre óculos. 

O percurso para a praia é feito a pé. 

É expressamente proibido trazer álcool e drogas, sendo que se o participante não 

cumprir com esta regra serão expulsos do campo, não havendo direito a qualquer 

devolução do valor pago. 

Não é permitido fumar no campo de férias. 

     Horário:  Entrada diariamente entre as 8:30h / 9h  

                                               Saída 18h 

Caso haja atraso na entrada, deverão comunicar, caso não o façam poderá não ser 

permitida a entrada do participante 

 

Não é permitido trazer para o campo, tablet, computador, telemóveis ou outros 

equipamentos idênticos, assim como prata ou ouro, como: fios, brincos, pulseiras. 

Não nos responsabilizamos pela perda/furto de qualquer objeto pessoal, nem quebra 

de óculos graduados ou sol. 

Não é permitido trazer qualquer tipo de alimentos (ex. chocolates, bolachas…)/bebidas. 

Refeições incluídas: 

lanche da manhã, almoço, lanche da tarde 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

            

            Só será dada medicação ao participante, caso a mesma conste na ficha de inscrição. 

Em caso de doença súbita, será contactado o encarregado de educação para que 

autorize a toma de alguma medicação (ex. Ben U Ron/ Brufen) 

Condições de Inscrição/pagamento: 

Para as inscrições efetuadas presencialmente no parque, o pagamento terá que ser 

efetuado no momento da mesma. 

Para as inscrições por telefone, só após a mesma deverão preencher a ficha de 

inscrição e enviar documentos solicitados, por email. 

O pagamento terá que ser efetuado na totalidade até 10 dias antes do início do campo, 

e enviado comprovativo para o email. 

IBAN PT50 0035 0864 00059847830 85 

Caso haja desistência da inscrição, não haverá reembolso do valor pago. 

Em caso de desistência por força maior, devidamente justificada, e até 5 dias antes do 

inicio do campo, será dada a oportunidade de escolha de outra semana. 

Em caso de desistência durante a semana de campo, não será devolvido qualquer valor 

nem compensado com os dias restantes noutra semana. 

Se pretender fatura com número de contribuinte deverá solicitar no momento do envio 

do comprovativo de pagamento. 

A inscrição inclui: 

 Atividades mencionadas no programa, refeições, seguro de acidentes pessoais e 

responsabilidade civil. 

 

Contacto Reservas/ Informações e apoio aos pais durante a semana de campo: 911735237 
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