
 

Normas Colónia de Férias Grupo Desportivo de Alfarim 
 

 

Justificação 

 

A promoção da prática desportiva junto da população jovem é um fator essencial de 

melhoria da qualidade de vida e de formação pessoal, social e desportiva. 

 

O acesso dos jovens à prática física e desportiva constitui um importante fator de 

desenvolvimento desportivo e social. 

 

Assim, o programa Colónia de Férias Desportivas, pretende ser uma proposta de 

atividades com diferentes vertentes, educativa, formativa, pedagógica, lúdica, 

inclusiva, social e multidisciplinar. 

 

Dirige-se a crianças e jovens com idades compreendidas entre os 5 e os 13 anos, onde 

o objetivo é proporcionar a prática de diferentes modalidades desportivas e ocupar os 

jovens nas férias letivas de verão. 

 

As actividades decorrem durante todo o dia e conta com a colaboração de professores, 

no acompanhamento dos jovens. 

 

Para que as actividades do programa Colónia de Férias Desportivas decorram de 

forma correta, estabeleceu-se um conjunto de normas para a sua organização. 

 

 

Normas 

 

1. MISSÃO 

Pretendemos que esta seja uma oportunidade para que as crianças e jovens, 

experimentem um conjunto de modalidades desportivas e actividades lúdico 

expressivas, sensibilizando-os para a importância da continuidade da sua 

prática para uma forma de vida saudável. 

 

2. ENTIDADE PROMOTORA 

O programa de Colónia de Férias Desportivas tem como entidade promotora e 

organizadora o Grupo Desportivo de Alfarim tendo como responsável a 

Professora Ana Fernandes.  

 

3. DESTINATÁRIOS 

O programa Colónia de Férias Desportivas destina-se a jovens com idades 

entre os 5 e os 13 anos. 

 

4. INSCRIÇÕES 

O período de inscrições decorre durante o mês de Julho de 2018.  

O valor das inscrições são fornecidos em contacto previamente estabelecido 

com a responsável e pela entidade promotora Grupo Desportivo Alfarim. 

A inscrição só é válida após a entrega da ficha de inscrição devidamente 

preenchida e onde inclui a autorização do Encarregado de Educação e 

realização do respetivo pagamento. 

 

 

 

 

 



5. DESISTÊNCIAS 

Os participantes podem desistir da sua inscrição da Colónia de Férias 

Desportivas, comunicando essa intenção á organização, nas seguintes 

condições: 

- Para as comunicações de desistência chegadas antes do início do programa 

é devolvido o total da inscrição; 

- Para as comunicações de desistência após o início da Colónia de Férias 

Desportivas ou a não comparência nas atividades, não há lugar a qualquer 

reembolso. 

 

6. LOCAIS DAS ATIVIDADES 

Nas instalações do Centro Desportivo de Alfarim, ou em outros locais, de 

acordo com a actividade desenvolvida e com o programa previamente 

definido. 

 

7. PERÍODOS DE REALIZAÇÃO E HORÁRIOS DE FUNCIONAMENTO 

O programa Colónia de Férias Desportivas decorrerá de 2 de Julho a 3 de 

agosto das 9h às 17:30h, será atribuído uma coima de 5€ por dia caso exceda 

esse horário. 

 

8. ENQUADRAMENTO TÉCNICO 

Este programa tem uma coordenadora pelo desenvolvimento e organização de 

todas as atividades. E professores responsáveis pela dinamização e 

acompanhamento de cada actividade previamente definida. 

 

9. DIREITOS E DEVERES DOS PARTICIPANTES 

 

DIREITOS 

- Serem acompanhados pelos professores em todas as actividades 

desenvolvidas; 

- Conhecerem as normas do programa Colónia de Férias Desportivas; 

- Terem condições favoráveis à realização das atividades; 

- Serem informados do plano de actividades das Colónia de Férias 

Desportivas e suas alterações com antecedência; 

 

DEVERES 

- Cumprir e fazer cumprir as normas da Colónia de Férias Desportivas; 

- Cumprir e respeitar as orientações dadas pelos respetivos professores das 

atividades; 

- Comunicar por escrito qualquer alteração na sua participação (sair mais 

cedo, não participar num dos dias, por exemplo); 

- Informar no ato da inscrição de qualquer limitação física e/ou funcional, 

de eventuais cuidados específicos de saúde e alimentação a ter em conta. 

 

10. Extravios 

A organização não se responsabiliza por qualquer extravio ou dano de bens 

dos participantes. 

 

11. Transportes 

A organização assegurará a deslocação dos participantes sempre que as 

actividades assim o exijam. 

 

12. Material Necessário 

Recomenda-se o uso vestuário desportivo prático e confortável. Deverá ser 

consultado diariamente o Mapa de Actividades dos participantes, uma vez que 

algumas das actividades exigem equipamento próprio, como as actividades de 



piscina (fato de banho, touca, chinelos, toalha, óculos e tampões para os 

ouvidos se necessitar, roupa interior e produtos de higiene pessoal) ou como as 

actividades na Praia (fato de banho ou biquíni, toalha, protector solar, 

chinelos, meias e sapatilhas) que faz parte do Programa. 

Algumas actividades realizam-se em espaços exteriores. É aconselhável aos 

participantes o uso de boné/chapéu e protector solar. 

 

13. Ao Grupo Desportivo de Alfarim reserva-se o direito de utilizar as imagens 

recolhidas, sem contudo lhes dar cariz comercial. Se o Encarregado de 

Educação não autorizar a utilização das imagens onde apareça o seu educando 

deverá preencher o espaço destinado para o efeito na Ficha de Inscrição; 

 

14. O Grupo Desportivo de Alfarim reserva-se o direito de efetuar alterações ao 

programa de actividades da Colónia de Férias Desportivas, ou até de o 

cancelar em casos devidamente justificados. 

 

15. As dúvidas, casos omissos e interpretações resultantes da aplicação das 

presentes normas serão resolvidos pela equipa técnica da entidade 

organizadora. 
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