Sejam bem-vindos aos Campos de Férias Nuno Delgado - Verão 2022!
Queremos que seja uma experiência enriquecedora tanto para as crianças como para os encarregados
de educação e por essa razão partilhamos consigo as Informações Gerais destes Campos de Férias,
para dar a conhecer o que oferecemos e as condições para a participação das crianças.
Qualquer questão não hesite em contactar-nos. E agradecemos a sua escolha!
Professor Luis Serra

Coordenador dos Campos de Férias Nuno Delgado
T. 966 645 484

INFORMAÇÕES GERAIS:
• Os Campos de Férias serão realizados no Jamor - Espaço de Jogo e Recreio;
• Morada: Av. Pierre de Coubertin, Cruz Quebrada;
• Receção e recolha dos participantes: Na entrada do Complexo de Piscinas do Jamor (Av. Pierre
de Coubertin, Cruz Quebrada);

• As inscrições estão abertas para as seguintes semanas: 4 a 8 de julho | 11 a 15 de julho | 18 a
22 de julho | 25 a 29 de julho | 5 a 9 de setembro | 12 a 16 de setembro
• Preçário/semana: Sócios EJND: 150€ | Não Sócios: 175€ | ASE A: 87,5€ | ASE B: 122,5€ |
Dias avulso: 50€ (sócios) 55€ (não sócios);
• Descontos: 10% para 2º irmão;
• Condições especiais para empresas e parceiros END (consulte-nos para saber mais);
• O regime destes Campos de Férias são sem dormida;
• Horário: Receção dos participantes: 9h00-9h30 e Saída: 17h30-18h00;
• Prolongamento do horário: 8h00-9h00 e 18h00-19h00 (manhã ou tarde 10€/semana;

Manhã+Tarde 15€/semana) - O valor do prolongamento não está abrangido por algum tipo
de desconto ou escalão de ASE;

• Refeições: Almoço e lanche da manhã e tarde incluídos, fornecidas por uma empresa de catering;
• Informe no acto de inscrição se a criança possui alguma restrição alimentar;
• Informar se o aluno tem alguma situação clínica relevante, assim como de alguma medicação
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INFORMAÇÕES GERAIS (continuação):
que esteja a ser administrada;
• Informar se o aluno não é portador de doenças contagiosas que possam pôr em causa a saúde
de terceiros, não tendo apresentado sintomas nos últimos 15 dias;

• Material diário obrigatório: Mochila de alças, calçado e roupa desportiva, chapéu ou boné,
toalha de praia para colocar no chão, garrafa de água, protetor solar;

• As atividades serão realizadas de acordo com o programa apresentado em anexo;
• O calendário pode vir a sofrer alterações, caso seja necessário. Caso aconteça a não-realização
de alguma atividade, por motivos externos ou climatéricos, a END não assume a responsabilidade,
no entanto, tentará compensar a atividade por outra;

• Devido às condições meteorológicas, ou decisões organizacionais e pedagógicas, podem existir
alterações ao programa existente;

• Em situações de alteração de programa ou pedido de material especíﬁco, os pais serão

informados pelo coordenador dos CFND, através de SMS ou telemóvel, assim como em qualquer
situação que seja necessária informar aos pais;

• Todas as normas da D.G.S. referentes ao Covid, serão implementadas, caso existam;
• Pode consultar o regulamento interno em:

www.nunodelgado.net/escola-de-judo/campos-de-ferias-ct-nuno-delgado/
• Qualquer questão ou dúvida poderá contactar o Coordenador Luis Serra: T. 966 645 484
ou a Escola Nuno Delgado.

Desejamos a todos uns excelentes Campos de Férias!
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