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FICHA DE INSCRIÇÃO 

X CAMPO DE FÉRIAS SEM ESPIGA 2021  

1. Dados do evento 2. Preços 3. Pagamento 

 

Campo de Férias Pena 

Aventura Park,  

Rua do Complexo Turístico de 

Lamelas, nº 2,  

Portela de Santa Eulália  

4870-129 Ribeira de Pena 

 

De 22 de agosto às 15h até 28 

de agosto às 12h 

 

Idades: 6 aos 22 anos 

 

 

☐ Sócios: 300€ /cada  

       Nº _____________  

☐ Não sócio, acompanhante de sócio: 340€       

       Nº _____________ 

☐ Pack irmãos  

       Nº _____________ 

     ⃝  2 irmãos (1 sócio): 290€ /cada 

     ⃝  3 irmãos (1 sócio): 280€ /cada 

 

O pagamento pode ser faseado dividindo o total em 4 

parcelas mensais a pagar com início em abril e fim em 

31 julho de 2021.  

 

Nota: Valores apresentados não incluem transporte. 

Indique-nos caso tenha interesse na organização de 

transportes conjuntos (com outros participantes).  

 

 

☐ Pronto pagamento 

 

☐ Pagamento faseado 

 

 

4. Identificação do Participante 

NOME: ________________________________________________________________________________________ 

DATA DE NASCIMENTO: ____/____/________    IDADE: __________   SEXO:   ☐ F      ☐ M 

MORADA: ______________________________________________________________________________________ 

LOCALIDADE: _________________________________  CÓDIGO POSTAL: _________________________________ 

TEL: ___________________ TLM: ___________________ E-MAIL: ________________________________________ 

(FATURA/RECIBO): NOME: ______________________________________________________ NIF: _________________ 

CC/BI: ______________________ DATA: ____/____/_________ 

CUIDADOS DE SAÚDE (ALERGIA, INTOLERÂNCIA ALÉM DO GLÚTEN, OUTROS PROBLEMAS DE SAÚDE): 

______________________________________________________________________________________________ 

Nota: se possível, anexar cópia do cartão de cidadão do participante para efeitos de seguro. 

5. Identificação do adulto responsável pelo participante 

NOME: ______________________________________________________ PARENTESCO: _____________________ 

TEF: ______________________ TLM: ______________________ E-MAIL: __________________________________ 

CC/BI: ______________________     DATA: ____/____/__________ 

Autorizo a utilização de imagens do participante em materiais de divulgação da APC:    ☐ SIM     ☐ NÃO 

Autorizo a utilização de imagens do participante pelos meios de comunicação social, em reportagens/peças de rádio 

e/ou de televisão que derivem da cobertura mediática do campo de férias:  ☐ SIM     ☐ NÃO 

Declaro que tomei conhecimento do documento com as informações e normas do Pena Aventura Park, bem como do 

regulamento interno de participação, e que me responsabilizo pelo comportamento do meu educando. 

ASSINATURA DO RESPONSÁVEL: ____________________________________ 

 

 

 

 

 

 

DATA: 
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QUADRO 1 – DADOS DO EVENTO 

Pena Aventura Park 

Rua do Complexo Turístico de Lamelas, nº 2 

Portela de Santa Eulália 4870-129 Ribeira de Pena 

Acolhimento dos participantes inicia-se no domingo, dia 22 de agosto, pelas 15h00. A 

despedida está marcada para sábado, dia 28 de agosto, às 12h00 (não incluí almoço). 

Aceitam-se participantes com idades entre os 6 e os 22 anos.  

 

QUADRO 2 – PREÇOS 

Assinale no quadrado uma das quatro hipóteses: 

Sócio - para usufruir do valor de inscrição de sócio deverá ter as quotas em dia, caso 

já esteja no seu mês de pagamento. Identifique o número de sócio. 

Não sócio, acompanhante de sócio - será um participante que se inscreve 

juntamente com um sócio. Neste caso deve indicar também o n.º do sócio! 

2 irmãos (1 sócio) - O sócio deverá ter as quotas em dia, caso já esteja no seu mês 

de pagamento. Identifique o número de sócio. 

3 irmãos (1 sócio) - O sócio deverá ter as quotas em dia, caso já esteja no seu mês 

de pagamento. Identifique o número de sócio. 

O preço não inclui transporte. Indique-nos caso tenha interesse na organização de 

transportes conjuntos (com outros participantes). 

 

QUADRO 3 – PAGAMENTO 

O pagamento deve ser efectuado preferencialmente por transferência bancária para 

o NIB da APC: IBAN - PT50 0010 0000 42779160001 91 SWIFT/BIC – BBPIPTPL 

O comprovativo deve ser enviado por e-mail (eventos@celiacos.org.pt). 

Pode optar por pagar o valor da inscrição a pronto pagamento ou pagamentos 

faseados.  O pagamento pode ser faseado dividindo o total em 4 parcelas mensais a 

pagar com início em abril e fim em julho de 2021.  

A ficha de inscrição só é considerada válida se acompanhada do comprovativo de 

pagamento numa das duas modalidades. 

 

QUADRO 4 – IDENTIFICAÇÃO DO PARTICIPANTE  

REGRAS DE PREENCHIMENTO 
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Indique todos os dados pretendidos, especialmente situações de saúde especiais 

além da doença celíaca, ou outro comentário que considere pertinente. 

 

A indicação do NIF é importante para passar o recibo do comprovativo de 

pagamento. 

A cópia do cartão de cidadão é meramente para aquisição do seguro de acidentes 

pessoais durante a estadia no Pena Aventura Park.  

 

QUADRO 5 – IDENTIFICAÇÃO DO RESPONSÁVEL 

Indique todos os dados pedidos referentes ao adulto que será responsável pelo 

participante. 

Deve preencher uma ficha de inscrição e um termo de responsabilidade (ver página 

seguinte) por cada participante e enviar por e-mail para eventos@celiacos.org.pt.  

 

 

 

- Até ao dia 11 de agosto, inclusive, são aceites cancelamento sem qualquer custo. 

- Após o dia 11 de agosto, apenas são aceites cancelamentos sem custos desde 

que acompanhados de justificação médica.  

- Após o dia 11 de agosto, os cancelamentos sem justificação médica, terão um 

custo de 50% do valor da inscrição.  

  

CONDIÇÕES DE CANCELAMENTO 

mailto:eventos@celiacos.org.pt
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TERMO DE RESPONSABILIDADE / DECLARAÇÃO 

 

Eu,  , portador do cartão de 

cidadão nº com validade até  / / e na 

qualidade de responsável legal, declaro e autorizo o/a  

      

 

 

Portador do cartão de cidadão nº com validade até / / 
  

, a viajar e a participar em todas as atividades do campo de férias «X Campo de Férias 
Sem Espiga 2021» responsabilizando-me por todos os atos por ele cometidos.  

 

Declaro a veracidade das informações prestadas no preenchimento da ficha de inscrição 
para o «X Campo de Férias Sem Espiga 2021», nomeadamente a informação prestada, 
incluindo-se nesta todas as questões relacionadas com a saúde e o bem-estar do 
participante.  

 

Por ser verdade, assino a presente declaração. 
 

 

 

 
 

 

Assinatura do Encarregado de Educação | Responsável Legal 

 

 

 

________ de _________ de 2021 

 

Nota: a inscrição apenas será considerada efetiva após pagamento da totalidade do valor, sendo a data final 

para este ser liquidado, o dia 31 de julho 
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Local: Pena Aventura Park 

O Pena Aventura Park situa-se em Ribeira de Pena, a apenas 50km (30 minutos) das 

cidades de Chaves, Vila Real e Guimarães e a 100 km (1 hora) do Porto.  

Os campos de férias são um excelente meio para que as crianças possam iniciar o 

seu crescimento, estreitar laços com novos amigos e fortalecer a sua independência. 

No Pena Aventura pode encontrar um local seguro, privilegiado pelo contacto e com 

monitores profissionais.  

O Pena Aventura Park abre-lhe as portas para a Aventura! 

O Pena Aventura Park é um parque de atividades lúdico e desportos Aventura para 
todos. Abriu as suas portas ao público em 2007 e, atualmente, é considerado um dos 
principais espaços de animação turística do Norte de Portugal. 

Fica Localizado em Ribeira de Pena, distrito de Vila Real, encontra-se a 60minutos de 
distância de carro do Porto e 45 minutos de Braga, dois dos principais centros urbanos 
de Portugal. 

A sua localização geográfica, junto ao Parque Natural do Alvão, atribui-lhe um grande 
interesse paisagístico, geológico e de grande biodiversidade. As suas atividades estão 
distribuídas por uma área total de 16 hectares, onde o visitante poderá desfrutar da 
simbiose perfeita entre natureza e aventura. 

A APC também estará presente durante os dias do campo de férias. 

 

Pode consultar o Protocolo Interno “Clean & Safe” 

https://www.penaaventura.com.pt/clean_safe.php 

 

 

Atividades 

 

Consulte o plano de atividades* do Pena Aventura em anexo. 

* Plano de atividades sujeito a alterações. 

 

Pode ver imagens do local em https://www.penaaventura.com.pt/ 

 

Visita do encarregado de educação ao Campo de Férias: 

 

INFORMAÇÕES PARA 

ENCARREGADOS DE EDUCAÇÃO 

http://www.icnf.pt/portal/ap/p-nat/pnal/class-carac
https://www.penaaventura.com.pt/clean_safe.php
https://www.penaaventura.com.pt/
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No primeiro dia, os encarregados de educação poderão visitar o Campo de Férias. 

No entanto, desaconselhamos as visitas durante o período de campo, uma vez que 

tal poderá comprometer a relação e o trabalho estabelecido pelos animadores. 

 

Contacto com o educando durante o campo: 

 

A hora para a receção dos telefonemas será estipulada pelo coordenador, tendo 

este, por sua vez, que facultar esta informação aos encarregados de educação no 

início dos Campos de Férias. Para entrar em contacto, os encarregados de educação 

poderão contactar os seus educandos no tempo estipulado de entrega de 

telemóveis. Em caso de dificuldade, os encarregados de educação poderão fazer 

uso do telefone pessoal dos monitores sendo este facultado no dia de chegada ao 

Pena Aventura Park.  

 
Como chegar ao Pena Aventura Park  
 

O Pena Aventura fica localizado a 30 minutos de Guimarães junto da saída da auto 

estrada A7 https://www.penaaventura.com.pt/localizacao.php 

 

Alimentação 

Não é necessário levar alimentação sem glúten, a mesma será fornecida durante toda 
a semana. 
 
 
Outras situações 
 

Caso o participante esteja medicado, deverão ser comunicadas ao Coordenador do 

Campo todas as informações acerca da administração dos medicamentos, 

principalmente se o participante for muito jovem. 

 

 

 

 

 

 
 

Segurança 

No Pena Aventura Park a segurança das crianças e jovens é uma prioridade. 

O Pena Aventura fica localizado no complexo turístico de Lamelas, junto do Pena Park 

Hotel**** e do quartel da GNR do Grupo de Intervenção de Proteção e Socorro (GIPS). 

O complexo é restrito e existe vigilância.   

Segurança humana 

Todas as atividades são supervisionadas por técnicos especializados/animadores. Os 

espaços correspondem às exigências requeridas pelas entidades reguladoras.  

 

SEGURANÇA E ALIMENTAÇÃO 

https://www.penaaventura.com.pt/localizacao.php


CAMPO DE FÉRIAS SEM ESPIGA 2021 | ASSOCIAÇÃO PORTUGUESA DE CELÍACOS 

 

Alimentação 
 
A ementa é composta por seis refeições diárias (pequeno-almoço; lanche da manhã; 

almoço; lanche da tarde; jantar e ceia). A composição da ementa é elaborada pela 

APC em conjunto com o Pena Aventura. A ementa é diversificada, em quantidade e 

com toda a garantia de isenção de glúten.  

 

 

 

O preço não inclui transporte. Indique-nos caso tenha interesse na organização de 

transportes conjuntos (com outros participantes). 

 

 
O Pena Aventura Park está localizado a 5 minutos do Centro de Saúde e a 30 minutos 

do Hospital de Vila Real.  Os monitores têm formação em primeiros socorros. 

  

Nas fichas de inscrição deverá constar qualquer informação que os pais/educadores 

acharem necessária. Esta informação é totalmente confidencial (por favor, não se 

retraia em falar sobre qualquer problema que possa existir). Todas as situações são 

tratadas com grande sensibilidade, assegurando que a criança nunca se sinta 

envergonhada/ constrangida. 

Se alguma criança for levada ao médico/hospital, por qualquer razão, os pais/ 

educadores serão informados logo que possível. 

 

Para mais informações contacte-nos. 

 

Contactos 

+351 217 530 193 / +351 918 139 511 

Gabinete Porto: +351 919 213 496 

apc@celiacos.org.pt   

nutricionista@celiacos.org.pt  

TRANSPORTE CAMPOS DE FÉRIAS 

APOIO MÉDICO, MEDICAMENTOS E S.O.S 

mailto:apc@celiacos.org.pt
mailto:nutricionista@celiacos.org.pt

