MUNICÍPIO DE ALJEZUR
CÂMARA MUNICIPAL

EDITAL

Nº. 45/2016

MEGA FÉRIAS 2016

José Manuel Velhinho Amarelinho, Presidente da Câmara Municipal de Aljezur
Faz público que:
De acordo com a deliberação desta Câmara Municipal tomada na reunião de 7 de junho de
2016, foi aprovado o Programa de “Mega Férias – 2016”, e fixado o valor da inscrição, por
cada período, que decorrerá entre o dia 04 de julho e o dia 12 de agosto de 2016, conforme
abaixo se indica:
1ª QUINZENA – 04 a 15 de julho
2ª QUINZENA – 18 a 29 de julho
3ª QUINZENA – 01 a 12 de agosto
As atividades desenvolvem-se de 2ª feira a 6ª feira, em períodos distintos:
1º Período – Entre as 9 horas e as 13 horas
2º Período – Entre as 14 horas e as 18 horas
PÚBLICO-ALVO: Crianças/jovens dos seis aos quinze anos inclusive
PREÇO DA INSCRIÇÃO:
a) Por quinzena:
i)
– Por cada período (manhã ou tarde) – 30,00 €
ii)
– Incluindo os dois períodos (manhã e tarde) – 50,00€ *
b) Por dia:
i)
– Por cada período (manhã ou tarde) – 3,00 €
ii)
– Incluindo os dois períodos (manhã e tarde) – 5,00€ *
*Inclui almoço
SITUAÇÕES ESPECIAIS:
A participação de mais de um membro pertencente ao mesmo agregado familiar, será reduzida
a taxa de inscrição em 5 euros, para inscrições além da primeira.
INSCRIÇÕES GRATUITAS: Crianças de famílias abrangidas pelo RSI
INCLUI:
- Seguro de acidentes pessoais
- Transporte diário desde os locais de recolha no concelho para o Complexo Desportivo
Municipal e regresso, bem como para os locais das atividades;
- 2 t-shirts e 1 boné
- Material e utilizar nas atividades
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ATIVIDADES PREVISTAS: Praia, atividades lúdicas, atividades de sensibilização, atividades
desportivas no pavilhão municipal, nas Piscinas Municipais, na praia e no campo de futebol
municipal, desportos de natureza, cinema, atividades radicais, intercâmbios, atividades
culturais, artísticas e de trocas de experiências.
Para constar se passou o presente edital e outros de igual teor, que vão ser afixados nos
lugares públicos do costume.
Paços do Município de Aljezur, aos oito dias do mês de junho de dois mil e dezasseis.
O Presidente da Câmara,

- José Manuel Velhinho Amarelinho -

