
 

 
 
 

REGULAMENTO 
Encarregados de Educação:  

• O encarregado de educação deve garantir que o seu educando cumpre os horários de entrada e saída; 

• Entrada: das 09h00 às 09h15, sob pena de exclusão das atividades; Saída: das 17h30 às 18h00;   

• O GiCA não é responsável pelos participantes após a hora estipulada para o fim das atividades. Em caso de 
emergência ou contratempo o encarregado de educação deve entrar em contacto com o monitor responsável;  

• O GiCA reserva-se ao direito de suspensão e/ou exclusão do participante do MOV'AGUEDA - ATIVIDADES DE 
VERÃO sempre que o seu comportamento afete o normal funcionamento das atividades;  

 
Participantes:  

• Respeitar e cumprir as regras estabelecidas pelos monitores;  

• Zelar pelo material utilizado durante as atividades;   

• É obrigatório o uso de vestuário desportivo, nomeadamente, sapatilhas, t-shirt, calças ou calções, sob pena de 
não ficarem nas atividades. 

• O encarregado de educação deve garantir que o seu educando traz: 

Todos os dias: sapatilhas, garrafa de água, reforço para o meio da manhã e meio da tarde, boné e t-shirt 
suplente; 

Qualquer informação relativa a outras atividades será comunicada aos encarregados de educação oportunamente. 

 

Público-Alvo: Crianças dos 6 aos 14 anos. 

Horário de Funcionamento: De segunda a sexta, das 09h00  às 18h00. 

Programa de Inscrições:  As inscrições serão feitas por períodos de 1 semana ou completo. 

** Inscrições limitadas às vagas existentes; 

 

Preçário: 1 semana: 50€(sócios), 55€(não sócios); Completo (3 semanas): 132€(sócios), 145€(não sócios); 

** Inclui almoço (ESTGA) e seguro (franquia no valor de 50€). 

Data Limite de Inscrições: Serão aceites inscrições até ao dia 21 de junho ou até lotação. 

 
Como Fazer a Inscrição 
Poderá ser efetuada na secretaria do GiCA, das 17h00 às 20h30, de segunda a sexta ou através do e-mail 
gica@gica.pt.  
A inscrição só será validada após a entrega de todos os elementos solicitados e a liquidação de, pelo menos, 50% do 
valor da inscrição. O pagamento poderá ser efetuado na secretaria do GiCA ou através do IBAN  PT50 0035 0006 
00016789430 63. 
A totalidade do valor da inscrição deve ser liquidada até 5 dias úteis antes do início do programa. 
 
 

MEDIDAS COVID-19 
Salvo novas indicações da Direção Geral de Saúde, os participantes devem entrar e sair no recinto de 
máscara, tirando-a apenas durante as atividades desportivas e durante as refeições. À chegada 
proceder-se-á à medição de temperatura e desinfeção das mãos. 
 


