
Regulamento

2º Edição do Campo de Férias na Aldeia

1. Organização
Este Campo de Férias é organizado pela Couto Vivo - Associação de Apoio Social e Cultural

e União Desportiva e Cultural de Couto, ambas com sede na Rua da Escola 377, Couto -

Barcelos.

2. Condições de inscrição
Destina-se a crianças com idade entre os 5 e os 14 anos, residentes no concelho de

Barcelos.

3. Atividades

A. Horário
As atividades decorrerão do dia 8 (segunda-feira) ao dia 12 (sexta-feira) de agosto de 2022,

das 9:00h às 17h30.

B. Local
As atividades decorrerão nos seguintes locais:

● Sede da Associação, Rua da Escola, Couto;

● Campo do Trigal - Rua do Souto, Couto;

● Skatepark Couto

C. Atividades propostas:
As atividades a realizar durante o evento são as que constam do cartaz anexo ao presente
regulamento, sendo que algumas poderão sofrer alterações/ajustamentos devido às
condições climatéricas.
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4. Regras de Conduta
As crianças participantes deverão ter um comportamento adequado, respeitando todas as

instruções que sejam dadas pela Organização.

A Organização não se responsabiliza pelo eventual roubo, perda ou dano de quaisquer bens

pessoais das crianças participantes, pelo que aconselhamos a não utilização de objetos de

valor.

5. Inscrição
Para a inscrição, os encarregados de educação deverão preencher a ficha de inscrição e

efetuar o respetivo pagamento.

O valor pago não será devolvido, exceto se o evento for cancelado por motivos de força

maior.

6. Preço
A participação tem um valor de € 30 para a semana completa, com refeições e seguro de

acidentes pessoais incluído.

7. Deslocações
A deslocação de ida e volta para o Campo de Férias e seus respetivos custos serão da

responsabilidade do encarregado de educação. O ponto de entrega e recolha das crianças

será na sede da Associação, no dia 8 de agosto e no Campo do Trigal nos restantes dias.

8. Refeições
As refeições durante as 9:00h e as 17h30 serão da responsabilidade da organização,

nomeadamente o lanche da manhã, almoço e lanche da tarde.

Os Encarregados de Educação de crianças com alergias alimentares deverão informar a

Organização das mesmas.
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9. Fotografias
A Organização irá divulgar fotografias das atividades do Campo de Férias na Aldeia no

website e nas redes sociais da Associação Couto Vivo. Caso o Encarregado de Educação

não autorize, terá de informar a Organização.

10. Contactos
Para mais informações e inscrições: geral@coutovivo.pt | 928 148 710.
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Ficha de Inscrição

“2ª Edição do Campo de Férias na Aldeia”

Nome: ____________________________________________________________________________

Data de nascimento: ______________________________________________________________

Freguesia: ________________________________________________________________________

Observações (saúde): ____________________________________________________________

Nº Utente: _____________________________

Nome E.E.: _______________________________________________________________________

Contacto: __________________________________ ou ___________________________________

Os dados pessoais apresentados serão objeto de tratamento pela Couto Vivo - Associação de Apoio

Social e Cultural, para os fins a que se destina o presente formulário e serão conservados pelo prazo

estritamente necessário à prossecução desses fins.

Os dados pessoais recolhidos serão comunicados à Companhia de Seguros para efeitos

contratualização do Seguro de Acidentes Pessoais.

Durante as atividades do “Campo de Férias na Aldeia”, serão captadas imagens/vídeos que,

posteriormente, serão tratadas com vista à publicação no sítio e nas redes sociais da Associação para

promoção da atividade da Couto Vivo – Associação de Apoio Social e Cultural.

Autoriza a divulgação de imagem/vídeo do seu educando?

Sim

Não

Data: ____/____/__________

Encarregado de Educação: ___________________________________________


