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NOTA INTRODUTÓRIA
Dando seguimento ao enorme sucesso no ano 2015, o Clube de Ténis de
Sassoeiros volta a organizar em 2017 as Férias Desportivas de Verão, que terão
início no mês de Junho, logo após o encerramento do ano escolar.
O programa e respetivo regulamento que passamos a apresentar visa dar a
conhecer aos pais e alunos as atividades e a organização destas Férias
Desportivas de Verão, balizando procedimentos e indo ao encontro dos anseios
dos encarregados de educação sem esquecer que são as crianças o seu principal
destinatário.
O programa possui um ciclo de cinco semanas, mantendo-se assim o interesse e a
diversidade, essenciais para que as crianças mantenham o entusiasmo e alegria
de umas férias bem passadas.

PARA QUEM?
As Férias Desportivas Verão 2017 estão reservadas a crianças dos 6 aos 16 anos
de idade, podendo ou não ser alunos da Escola de Ténis do Clube de Ténis de
Sassoeiros.
O programa de atividades para ser realizado, terá de ter o mínimo de 10 crianças
por semana.
Por semana, o número total de inscritos não poderá ultrapassar as 30 crianças.
O Clube de Ténis de Sassoeiros manterá sempre um baixo rácio de crianças por
monitor, em defesa da qualidade proposta.

ONDE SÃO AS ACTIVIDADES?
As atividades terão lugar nas instalações do Clube de Ténis, na Quinta da Bela
Vista, bem como em outros locais previamente determinados, praias, parques,
museus, etc. Qualquer mudança nas atividades ou no local pré-determinado será
comunicado no dia anterior. No caso das atividades na praia / piscina, estas
poderão ser reprogramadas de acordo com as condições climatéricas, no próprio
dia e sem aviso prévio.

EM QUE DATAS E HORÁRIOS SE REALIZAM?
As Férias Desportivas Verão 2017 decorrem entre o dia 19 de Junho e o dia 21 de
Julho. De Segunda a Sexta, o período de atividades será das 9:00 às 17:00 horas.
Será possível, mediante aviso prévio, receber as crianças a partir das 8:00 e
deixá-las até às 19:30, sem encargos adicionais. O transporte das crianças de e
para casa não está incluído, podendo ser negociado atempadamente com o Clube.
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COMO INSCREVER AS CRIANÇAS?
As inscrições deverão ser efetuadas na Secretaria do Clube, através do
preenchimento de uma ficha donde constem os dados pessoais das crianças, bem
como observações especiais (alergias, medos, medicamentos a tomar, etc.).
Nessa ficha de inscrição deverão ser indicadas as semanas pretendidas e os
contactos dos encarregados de educação.

QUEM AS ACOMPANHA?
As crianças serão sempre acompanhadas pelos monitores do Clube de Ténis de
Sassoeiros, credenciados pela Federação Portuguesa de Ténis e por outro
pessoal auxiliar do CTS. O pessoal docente será responsável pelas atividades,
segurança e alimentação das crianças, bem como ao seu acompanhamento nas
atividades, fora das instalações do Clube.

AS CRIANÇAS ESTÃO SEGURAS?
As crianças estão impedidas de sair das instalações do Clube à exceção das
atividades programadas ou se forem acompanhados dos respetivos
encarregados de educação. Quaisquer pessoas que se apresentem para buscar ou
recolher as crianças, carecem de autorização prévia dos pais, sem o que o acesso
às instalações não lhes será permitido.
Em algumas atividades fora do Clube de Ténis de Sassoeiros, a crianças utilizarão
pulseiras identificadoras, de forma a aumentar a sua segurança, fora das
instalações do Clube.
Todas as crianças estão abrangidas por um seguro de acidentes pessoais,
durante todo o período que frequentarem as Férias Desportivas.

ALIMENTAÇÃO
O preço da alimentação será 35,00 € por semana, sendo servidos às crianças 2
refeições, a saber:
•
•

Almoço
Lanche da tarde

O Clube de Ténis de Sassoeiros enviará todos os esforços para dar às crianças
uma alimentação rica e equilibrada, mas que vá também de encontro ao gosto
normal das crianças destas idades, não se responsabilizando por dietas especiais,
que deverão ser da responsabilidade dos encarregados de educação.
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Nos casos em que as refeições sejam feitas fora das instalações do Clube, as
mesmas continuarão a ser da responsabilidade do CTS.
Será permitido trazer refeição de casa, sendo nesse caso cobrada a taxa de
refeitório de 10,00 € por semana.

AS CRIANÇAS PODEM LEVAR BRINQUEDOS E JOGOS?
As crianças poderão levar consigo os objetos pessoais que entenderem, desde
que a sua utilização não conflitue com o normal funcionamento das atividades.
Para além disso, o Clube de Ténis de Sassoeiros não se responsabiliza pela
danificação, perda ou furto de quaisquer objetos pessoais trazidos pelas crianças
ou por elas levados nas saídas para atividades no exterior.

O QUE PRECISAM AS CRIANÇAS DE LEVAR CONSIGO?
Todos os dias os Monitores farão as necessárias recomendações do material
necessário das atividades do dia seguinte; mas de uma forma geral será
aconselhável a utilização de uma pequena mochila com os seguintes items:
•
•
•
•
•
•

Sapatos de Ténis / Meias de desporto / T-shirt / Camisola / Calções
Muda de roupa
Calção / Fato de banho
Toalha de Praia / Protetor Solar
Boné
Chinelos

Será obrigatória a utilização de equipamento desportivo como vestuário básico
para as atividades propostas.

COMO SE PROCESSA O PAGAMENTO?
O pagamento deverá ser efetuado na Secretaria do Clube de Ténis de Sassoeiros
até à semana anterior correspondente, de acordo com a tabela em anexo, não
sendo permitida a frequência das atividades sem que o mesmo tenha sido
realizado.
Será possível a reserva de lugar para qualquer das semanas mas apenas através
de uma caução, não reembolsável, deduzida posteriormente, no momento da
liquidação total do pagamento.
Os valores da tabela em anexo incluem:
•
•

Todas as atividades (exceto as de bilheteira)
Pulseira de identificação
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