Estadia de Fim de Semana

Especialmente a pensar nos Responsáveis de Educação e evitar a maçada de
eventuais longas viagens, para os participantes que estejam inscritos em mais
do que uma semana na U. Júnior, temos um programa especial para o fim-desemana.
O Programa de fim-de-semana tem início na 6ª Feira pelas 17h30 e
Domingo pelas 20h00. Durante o fim-de-semana os participantes,
acompanhados pelos monitores, farão passeios pela cidade, jogos,
centros comerciais, atividades na piscina e praia. Qualquer atividade
pedido dos participantes será paga à parte.

termina
sempre
visita a
extra a

Os participantes têm direito a quatro refeições.

Preçário
Inclui: Acompanhamento por monitores desde 6ª Feira às 17h30 até Domingo às
20h00, atividades do programa, transportes, alojamento, alimentação e seguro.

Fim-de-semana: €159
Irmãos ou inscrição em dois fins de semana: €150
Pagamento por transferência bancária
NIB: 0036 0110 99 10 0029 3932 2
IBAN: PT50 0036 0110 99 10 0029 3932 2

Condições Gerais:
- O programa poderá eventualmente sofrer alterações consoante condições
atmosféricas e/ou logísticas.
- Os alunos que pretenderem participar no programa de fim-de-semana, deverão
enviar previamente a ficha de inscrição preenchida, até 30 de Junho de 2017.
- O programa só se realizará nos fins-de-semana que houver um número mínimo de
seis inscrições confirmadas.
Condições de pagamento:
- No ato de inscrição do participante deverá ser pago 50% do valor total, sendo o
restante liquidado até ao momento da receção. Caso não se verifiquem inscrições
suficientes para a realização do fim-de-semana, os participantes serão informados via
e-mail ou telefonicamente e ressarcidos das quantias pagas.
- Estes valores já incluem o IVA à taxa legal em vigor de 23%

Rute Oliveira
Tlm: 91 299 72 58 | 91 985 35 53
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Ficha de Inscrição Estadia de Fim de Semana
I - Dados do Participante
Nome
Data de Nascimento
Nº C.C/B.I
Telemóvel
1º Fim de Semana (07 a 09 de julho)
2º Fim de Semana (14 a 16 de julho)
3º Fim de Semana (21 a 23 de julho)

II- Dados do Responsável de Educação
Nome
Telemóvel

III - Dados para emissão de fatura
Nome
Morada
Cód. Postal

Localidade

Nº Contribuinte
Telemóvel

IV – Preçário
Fim de Semana: €159
Irmãos ou inscrição em dois fins de semana: €150

V - Observações

Para que possamos garantir a reserva solicitamos o pagamento através de transferência
bancária.
Será necessário o envio do comprovativo de pagamento para o e-mail:
pontesdeapoio@gmail.com juntamente com a ficha de inscrição Estadia de Fim de Semana.
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