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REGULAMENTO DA COLÓNIA DE FÉRIAS NA APÚLIA 

 22/08/2011 a 31/08/2011 

ARTIGO 1º 

Objecto 

A colónia visa a possibilidade dos jovens residentes na Freguesia de S. Vicente, nascidos entre 2005 e 

1999, terem a oportunidade de fazer praia.  

ARTIGO 2º 

 Duração 

A colónia tem início a 22 de Agosto (Segunda) e termina dia 31 de Agosto (Quarta).  

ARTIGO 3º 

Local e horas de partida e chegada 

A partida será às 9 horas do dia 22 de Agosto, junto á Igreja de S. Vicente.   

O regresso será dia 31 de Agosto, com partida da Colónia de Férias da Apúlia às 17 h e chegada prevista 

às 18 h, junto à Igreja de S. Vicente.  

ARTIGO 4º 

Transporte 

O transporte é cargo da Junta de Freguesia de S. Vicente, em autocarro de turismo com todos os lugares 

sentados, 

         

ARTIGO 5º 

Alimentação 

Os participantes ficarão hospedados na Colónia de Férias da Segurança Social na Apúlia.   

 

ARTIGO 6º 

Acompanhamento 

Os participantes na colónia de férias terão, no período de decurso da mesma, várias actividades, e serão 

acompanhados, por adultos competentes e habilitados para o desempenho das funções inerentes a esta 

actividade e indicados pela Junta de Freguesia de S. Vicente.   

ARTIGO 7º 

Inscrições 

1 – A inscrição dos jovens participantes deverá ser feita através da inscrição e do preenchimento da ficha 

que se encontra na Sede da Junta de Freguesia até ao dia 13 de Agosto.  
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ARTIGO 8º 

Deveres do Participante 

1 - Os jovens inscritos na colónia de férias devem obediência e respeito, no decurso da mesma, aos 

Monitores da Colónia e da Junta de Freguesia, tendo de cumprir o determinado pelos regulamentos e 

ordens emanadas pelos mesmos e pela Direcção da Colónia de Férias. 

2 – É de uso obrigatório durante a colónia, o boné fornecido pela Junta de Freguesia de S. Vicente.  

       Aos participantes obriga-se o cumprimento do ponto n 1 e deste regulamento, sendo que o não 

cumprimento, dará lugar a suspensão e impedimento de frequência da colónia.  

     À Junta de Freguesia de S. Vicente cabe o dever de, no prazo de 12 horas, comunicar, ao 

Encarregado de Educação do jovem em causa. 

                                                                             ARTIGO 9º 

DESPESAS 

Todas as despesas com transporte (S. Vicente Apúlia/ Apúlia – S. Vicente), seguro, alimentação, dormida, 

bonés, e as actividades, ficam a cargo da Junta de Freguesia, ficando todo o resto, a cargo e da 

responsabilidade dos Encarregados de Educação.                                                

Artigo 10º 

Roupa e utensílios 

1 - É conveniente que as crianças venham de ténis para evitar acidentes. 

Recomendamos que evitem levar para a Colónia objectos de valor, como jóias, pulseiras, cordões, 

brincos e aparelhos electrónicos, para evitar perdas e acidentes. 

2 - As crianças deverão trazer, uma mochila com roupas pessoais, 2 toalhas banho e 2 toalhas de 

praia, protector solar, escova e pasta de dentes, pente ou escova e um casaco para a noite. 

 

3 - A mochila, roupas e acessórios deverão ser identificados com o nome e sobrenome da criança. 

 

 4 - A Junta de Freguesia de S. Vicente poderá fazer uso, de fotografias ou  filmes das crianças, a sós 

ou em grupos, enquanto realizadas nas atividades da colônia de férias. 

 

5 - Esclarecimentos e informações sobre a criança durante a colônia, deverão ser feitas 

exclusivamente aos coordenadores pessoalmente ou pelo pelo telefone que terão conhecimento no 

ínicio da colónia:     

 

CANCELAMENTO 

As inscrições podem ser anuladas, comunicando por escrito no prazo de 24 horas antes do inicio da 

Colónia de Férias.  

O Presidente da Junta de Freguesia,  
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DECLARAÇÃO DE ACEITAÇÃO DO REGULAMENTO 

E  AUTORIZAÇÃO DE INSCRIÇÃO NA COLÓNIA DE FÉRIAS 2011 

                                                      

Nome Pai/Mãe: _______________________________________________________________,  

Declara que o seu educando: _____________________________________________________,  

 Não possui restrições médicas para frequentar a Colónia de Férias, mais declara que tem 

conhecimento das condições do regulamento da Colónia de Férias, aceitando o mesmo sem 

restrições e autoriza o seu filho(a) a participar na referida colónia, promovida pela Junta de 

Freguesia de S. Vicente em parceria com a Colónia de Férias da Segurança Social na Apúlia. 

Junta de Freguesia de S. Vicente.   

Braga, _____/_____/ de 2011                                               

                                               

                  O/A Encarregado/a de Educação  

                 Assinatura  ____________________________________________________ 

(Junta fotocópia do documento de identificação Pai/Mãe e do educando) 
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FICHA DE INSCRIÇÃO 

COLÓNIA DE FÉRIAS DA APÚLIA 

AGOSTO/2011 

Nome da Criança: ____________________________________________________________  

Data de Nascimento:   ______/______/_________ Residência (completa) ):  ______________ 

____________________________________________________________________________ 

Telefone da residência _________  Telefone trabalho __________ Email: _________________   

Telemóvel _________________     Escalão do Abono de família:   __________  

Pessoas autorizadas a visitar ou a retirar a criança da colónia de férias. 

Nome:___________________________ Tel:_____________ Grau Parentesco: ____________ 

Nome:___________________________ Tel:_____________ Grau Parentesco: ____________ 

Informações Fundamentais: 

Criança toma remédio regularmente? __________. Qual? _______________________ 

Tem plano de saúde?________ Qual? _______________________________________ 

É alérgico? ______ A quê? _______________  Possui restrições alimentar?_____________ 

Sabe nadar?_______ Tem bronquite/asma? _______________ Obs. _______________ 

Ciente da programação e da importância do preenchimento desta ficha de matrícula, com todos os dados 

solicitados, AUTORIZA a criança acima referida a participar em todas as actividades na Colónia de Férias. 

S Vicente , _____/_______/2011                  

                                                                                            Assinatura do Responsável 

.                                                                                ______________________________________ 

 

INSCRIÇÃO  Nº ___________ 

A Junta de Freguesia de S Vicente declara que:   ___________________________ _____         

está inscrito para frequentar a Colónia de Ferias da Apúlia a realizar nos 22 a 31 de Agosto de 

2011.  

           Nome Funcionário e carimbo,                                        Data da inscrição: ____/____/2011 

INSCRIÇÃO 

  Nº  :  _____/2011 


