PROGRAMA REGIME RESIDENCIAL
CONDIÇÕES GERAIS
Receção
A receção aos participantes em regime de alojamento será feita no dia 07 de julho (domingo),
entre as 17h30 e as 20h30.
NOTA IMPORTANTE: Os participantes que não se desloquem em transporte camarário
deverão informar a data e a hora de chegada através do e-mail cursosdeverao@ualg.pt.

Alojamento
O alojamento será na Residência Feminina do Campus da Penha, situada na Quinta da Penha,
8005-139, em Faro, e os participantes ficarão sujeitos ao regulamento em vigor e às normas de
utilização destes espaços.

Partida
O programa termina na sexta-feira, dia 12 de julho, depois de terminarem as atividades
desportivas, às 18h00.
Os encarregados de educação/transportes camarários deverão esperar os participantes no
Campus de Gambelas, ou assegurar o seu transporte de regresso a casa.

Transporte
Os encarregados de educação/transportes camarários serão responsáveis pelo transporte dos
participantes até à residência onde ficarão alojados (domingo, dia 07 de julho) e o seu regresso
a casa, no último dia de curso (sexta-feira, dia 12 de julho), às 18h00.
Durante a semana do curso, a deslocação para as instalações onde decorrem as atividades, no
início do dia, e o regresso à residencial, após a conclusão das atividades no final do dia, é da
inteira responsabilidade da organização dos “Cursos de Verão”.

1

Condições de participação
A organização é responsável pelo acompanhamento dos participantes durante o período em
que decorrem as atividades.
A organização assume a salvaguarda de condicionantes relativas a necessidades especiais dos
participantes, designadamente no que diz respeito a alimentação ou a medicação necessária,
desde que as mesmas sejam assinaladas na ficha clínica e comunicadas à organização.
Todos os participantes deverão cumprir as instruções que lhes serão dadas pelos monitores e
pelos professores dos “Cursos de Verão” e assumir um comportamento que não justifique
reclamações ou censuras.
Todas as atividades incluídas em cada programa científico são de caráter obrigatório. Apenas
em casos excecionais, será permitido sair mais cedo ou ser-se dispensado das atividades. Para
tal, o encarregado de educação deverá entregar à organização um documento assinado que
justifique a ausência ou a saída antecipada do participante.
É proibido danificar intencionalmente os materiais dispensados.
Os participantes serão responsáveis pelos seus bens pessoais, pelo que não é aconselhável levar
objetos de valor para as atividades. A organização não se responsabiliza pelo desaparecimento
ou estrago de bens pessoais dos participantes.

Infrações
Qualquer dano causado voluntariamente pelos participantes em equipamentos ou estruturas
será punido com o pagamento de coima correspondente ao valor do bem danificado ou da sua
reparação.
No caso de infrações consideradas graves, em que os participantes, pelo seu comportamento,
prejudiquem de forma significativa o funcionamento das atividades, designadamente através de
atos de indisciplina ou de não cumprimento dos princípios de civismo, de respeito e de
responsabilidade, a organização reserva-se o direito de, após contacto prévio com o
encarregado de educação, cancelar a sua participação nos “Cursos de Verão”, sem direito à
devolução da taxa de inscrição. Neste caso, cabe ao encarregado de educação do participante a
responsabilidade de o ir buscar ao local das atividades.
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Importante trazer
- Kit de higiene pessoal (escova de dentes, champô, sabonete, toalha de banho e toalha de rosto,
etc.);
- Chinelos;
- Mochila pequena para uso diário;
- Documento de identificação pessoal;
- Cartão de Utente do SNS ou de outro subsistema de saúde;
- Roupa e calçado adequados à prática desportiva;
- Fato de banho, toalha de praia;
- Proteções necessárias para a prática de atividades desportivas ao ar livre (ex: protetor solar,
chapéu, etc.).
- Dinheiro para eventuais gastos correntes.
NOTA: O original do Termo de Responsabilidade deverá ser entregue ao monitor, no dia da
receção.

Proibido trazer
A organização dos “Cursos de Verão” proíbe o uso de:
- Bebidas alcoólicas;
- Estupefacientes;
- Medicamentos, exceto quando assinalado na ficha clínica do participante; nestes casos, o
encarregado de educação deverá entregar a medicação ao monitor;
- Objetos cortantes, ou outros que coloquem em perigo a integridade física dos participantes.
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PROGRAMA DE ATIVIDADES DESPORTIVAS
(14h00 – 18h00)

Dia

ATIVIDADE
Batismo de surf (Grupo I)

segunda-feira
08 de julho

Batismo de BodyBoard (Grupo II)
Batismo de Mergulho (Grupo III)
Batismo de mergulho (Grupo I)

terça-feira
09 de julho

Batismo de surf (Grupo II)
Batismo de BodyBoard (Grupo III)
Batismo de BodyBoard (Grupo I)

quarta-feira
10 de julho

Batismo de Mergulho (Grupo II)
Batismo de surf (Grupo III)

quinta-feira
11 de julho

Viagem de Barco até à Ilha do Farol

sexta-feira
12 de julho

Jogos coletivos de praia
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PROGRAMA DE ATIVIDADES CULTURAIS E DE LAZER
(20h30 – 23h00)

Dia
segunda-feira
08 de julho
terça-feira
09 de julho
quarta-feira
10 de julho
quinta-feira
11 de julho

ATIVIDADE
Jogos e dinâmicas de grupo
Peddy-paper
Ida ao Fórum Algarve (shopping)
Noite de despedida com jantar e interações de grupo

Contactos:
Ivete Silva: +351 918 208 882
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