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REGULAMENTO 
ORGANIZAÇÃO 
As “Clínicas de Verão Quinta da Moura 2018” são organizadas pelo Clube de Campo Quinta da Moura, sito na Rua Quinta da Moura, 1, 
Barcarena. 

DESTINATÁRIOS  
A actividade destina-se a crianças, membro e não membro do clube, com idades compreendidas entre os 4 e os 14 anos. 

CALENDARIZAÇÃO 
As “Clínicas de Verão Quinta da Moura 2018” decorrerão durante as seguintes semanas: 

• 1ª Semana: de 18 a 22 de Junho de 2018 
• 2ª Semana: de 25 a 29 de Junho de 2018 
• 3ª Semana: de 2 a 6 de Julho de 2018 
• 4ª Semana: de 9 a 13 de Julho de 2018 
• 5ª Semana: de 16 a 20 de Julho de 2018 
• 6ª Semana: de 23 a 27 de Julho de 2018 
• 7ª Semana: de 30 de Julho a 3 de Agosto de 2018 

• 8ª Semana: 6 a 10 de Agosto de 2018 
• 9ª Semana: de 13 a 17 de Agosto de 2018 
• 10ª Semana: de 20 a 24 de Agosto de 2018 
• 11ª Semana: de 27 a 31 de Agosto de 2018 
• 12ª Semana: de 3 a 7 de Setembro de 2018 
• 13ª Semana: de 10 a 14 de Setembro de 2018 

PROGRAMA 

O programa inclui um conjunto diversificado de actividades lúdicas e desportivas que poderão sofrer alterações sempre que necessário, não 
sendo necessário à Organização avisar previamente os participantes e Responsáveis Legais dos mesmos. 
 

2ªFeira 3ª Feira 4ª Feira 5ª Feira 6ª Feira 

APRESENTAÇÃO TÉNIS TÉNIS TÉNIS ALVORADA 

PISCINA PISCINA PISCINA PISCINA PISCINA 

                                                                                                             ALMOÇO seguido de FILME 

WORKSHOP TEMÁTICO WORKSHOP TEMÁTICO WORKSHOP TEMÁTICO WORKSHOP TEMÁTICO WORKSHOP TEMÁTICO 

TÉNIS PADEL PADEL FUTEBOL JOGOS DE ÁGUA 

LANCHE LANCHE LANCHE LANCHE LANCHE 

JOGOS TRADICIONAIS TOUCH RUGBY JOGOS COLECTIVOS ACAMPAMENTO/JANTAR/JOGOS NOCTURNOS CAÇA AO TESOURO 

ESPAÇOS 

Todas as actividades serão dinamizadas nas instalações do Clube de Campo Quinta da Moura, salvo a “Piscina” que será dinamizada na 
Piscina do condomínio Quinta da Moura que se encontra 50 metros acima do Clube. 
INSCRIÇÕES 

A inscrição nas “Clínicas de Verão Quinta da Moura 2018” pressupõe a aceitação integral do presente regulamento.  
Para formalizar e validar uma inscrição, o Responsável pela criança deverá preencher e assinar a Ficha de Inscrição da Actividade e o termo 
de Responsabilidade para a actividade. A inscrição poderá ser efectuada presencialmente no Clube de Campo Quinta da Moura ou por 
correio electrónico (geral@quintadamoura.com). 
A inscrição será validada apenas após o pagamento da semana ou semanas, que deverá ser efectuado previamente na Recepção do clube.   
Será sempre necessário a existência de um número mínimo de crianças para que a semana seja organizada.   
 

FORMAS DE PAGAMENTO E CANCELAMENTOS 

O pagamento deverá ser efectuado na Recepção do Clube de Campo Quinta da Moura.   
Em caso de cancelamento da inscrição, por motivo de doença ou outro, a Organização não restituirá o montante pago pelo participante. 
Para usufruir das promoções (preço de irmão; preço de grupo; desconto para inscrições antecipadas), o pagamento deverá ser realizado na 
sua totalidade e em simultâneo, dentro dos prazos definidos. 
A taxa de inscrição inclui: actividades, monitores, almoços (prato principal, 1 bebida, 1 sobremesa), lanche (leite ou sumo, sandes queijo 
ou fiambre), jantar de 5ªfeira (noite passada no Clube), pequeno-almoço de 6ªfeira, e seguro para a actividade. 

RECEPÇÃO DOS PARTICIPANTES 

A Recepção dos Participantes efectuar-se-á entre as 8h30 e as 9h30 na Recepção do Clube de Campo Quinta da Moura. 
Em caso de atraso o Responsável Legal da criança deverá acompanhar a mesma até ao local onde estiver a ser desenvolvida a 
actividade. 
FIM DE ACTIVIDADES E SAÍDA DOS PARTICIPANTES 

As actividades serão encerradas pelas 18h00, sendo o horário de saída dos Participantes efectuado entre as 18h00 e 18h30 na Recepção do Clube. Caso 
haja necessidade de prolongamento deste horário, o Responsável Legal da criança deverá informar previamente o Professor Responsável. Por questões de 
segurança, os participantes apenas poderão sair do local de realização das actividades na presença do Responsável Legal da criança ou de outra pessoa 
autorizada pelo mesmo. 
Caso o participante tenha que sair antes do horário previsto para a saída dos participantes, o Responsável Legal da criança deverá dirigir-se ao local onde 
está a decorrer a actividade.  
Os monitores acompanharão sempre os participantes entre as 8h30 e as 18h30 e durante o período nocturno (noite de acampamento).  

EQUIPAMENTO NECESSÁRIO 

Os participantes deverão trazer sempre: roupa e calçado próprios para a prática de actividade física, um boné /chapéu, reforço alimentar para a manhã, 
protector solar e uma t-shirt extra para qualquer eventualidade. 
O uso do boné/chapéu e protector solar são da responsabilidade do encarregado de educação. 
Para a piscina, calções de banho, chinelos, toalha. 
No caso de o participante passar a noite de 5ªfeira no Clube, é necessário que o mesmo possua material de campismo.(tenda, toalha, muda de roupa, 
produtos de higiene pessoal, etc.) 
A Organização não se responsabiliza pela perda ou extravio de qualquer bem material ou equipamento transportado pelos participantes. 
 

OUTROS ASSUNTOS 
Todos os casos omissos no presente regulamento serão analisados e resolvidos pela Organização, não cabendo recurso da decisão desta.   


