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FICHA DE INSCRIÇÃO
XI CAMPO DE FÉRIAS SEM ESPIGA 2022
1. Dados do evento

Campo de Férias Campo
Jovem,
Quinta dos Ganados,
Ganados, 2305-321 TOMAR –
Casais
De 28 de agosto às 15h até 03
de setembro às 11h
Idades: 6 aos 18 anos

2. Preços
☐ 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

3. Pagamento
☐ Pronto pagamento
☐ Pagamento faseado

O pagamento pode ser faseado dividindo o total em
parcelas mensais de igual valor, sendo que tem que
estar finalizado até ao dia 31 julho de 2022.
Nota: Valores apresentados não incluem transporte. O
transporte é da responsabilidade dos encarregados de
educação.

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 Campo Jovem, bem como do
regulamento interno de participação, e que me responsabilizo pelo comportamento do meu educando.
ASSINATURA DO RESPONSÁVEL: ____________________________________
DATA:
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REGRAS DE PREENCHIMENTO
QUADRO 1 – DADOS DO EVENTO
Campo Jovem
Quinta dos Ganados,
Ganados, 2305-321 TOMAR – Casais
Acolhimento dos participantes inicia-se no domingo, dia 28 de agosto, pelas 15h00. A
despedida está marcada para sábado, dia 03 de setembro, às 11h00 (não inclui
almoço).
Aceitam-se participantes com idades entre os 6 e os 18 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.
QUADRO 3 – PAGAMENTO
O pagamento deve ser efetuado 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 parcelas mensais de
igual valor, sendo que tem que estar finalizado até ao dia 31 julho de 2022.

A ficha de inscrição só é considerada válida se acompanhada do comprovativo de
pagamento numa das duas modalidades.
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QUADRO 4 – IDENTIFICAÇÃO DO PARTICIPANTE
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 Campo Jovem.
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.

CONDIÇÕES DE CANCELAMENTO
- Até ao dia 1 de julho, inclusive, são aceites cancelamentos sem qualquer custo.
- Após o dia 1 de julho, apenas são aceites cancelamentos sem custos desde que
acompanhados de justificação médica.
- Após o dia 1 de julho, os cancelamentos sem justificação médica, terão um custo
de 50€.
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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 «XI Campo de Férias Sem Espiga 2022» responsabilizando-me por todos os atos
por ele cometidos.
Declaro a veracidade das informações prestadas no preenchimento da ficha de inscrição
para o «XI Campo de Férias Sem Espiga 2022», 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 2022

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 de 2022

INFORMAÇÕES ÚTEIS
1. O QUE LEVAR PARA O CAMPO JOVEM
Cada participante deverá levar para os dias do CAMPO JOVEM:
“Teste Covid” Válido (consultar ponto 16 do presente documento para mais informações); Bolsa
para a cintura com um kit de prevenção composto por 3 máscaras não descartáveis, e um mini
frasco de solução antisséptica de base alcoólica, Mudas de roupa completas para os dias de
atividade, toalha de rosto, toalha de banho e toalha de piscina, estojo de higiene, Saco Cama,
Pijama, agasalhos, touca, fato de banho, 2 pares de ténis, chinelos, chapéu, impermeável, cantil,
lanterna, protetor solar, elástico para o cabelo (para as raparigas) e dois sacos para colocar a roupa
suja.
Aconselhamos a não levar para o CAMPO JOVEM, objetos de valor.
O participante é responsável pelos seus objetos pessoais, não se responsabilizando o CAMPO
JOVEM pela sua perda ou extravio.
2. TRANSPORTE PARA O CAMPO JOVEM
É da responsabilidade dos encarregados de educação/responsáveis dos participantes o transporte
para o CAMPO JOVEM. A entrada deve ser feita no 1º dia entre as 15:00 e as 16:00 e a saída no
último dia até às 11:00.
Nota: Para este Verão de 2022, o processo de check-in pode demorar mais tempo do que o
desejado, devido às medidas adotadas.
3. VISITAS AO CAMPO JOVEM
É da responsabilidade dos encarregados de educação/responsáveis dos participantes as devidas
autorizações para o participante ser visitado no CAMPO JOVEM.
No CAMPO JOVEM são permitidas visitas durante os horários de descanso/tempo livre das 20:30 às
21:15, sem direito a entrada na instalação.
Durante o período de atividades, não é permitida a permanência de visitantes nas instalações do
CAMPO JOVEM.
NOTA: No ano de 2022 não são permitidas visitas ao CAMPO JOVEM durante os turnos.
4. SAÚDE E BEM-ESTAR DOS PARTICIPANTES
Cada participante, tem incluído um seguro de acidentes pessoais.
O encarregado de educação/responsável deve fazer-se acompanhar no CAMPO JOVEM com a
fotocópia do Cartão de Cidadão do participante assim como os documentos preenchidos que se
encontram no final do presente documento.
No momento do check-in o encarregado de educação deve entregar ao monitor designado todos
os medicamentos do participante.
Em situações em que o participante necessite de cuidados de saúde especiais, ou se encontre
medicado, a equipa do CAMPO JOVEM deve ser informada através da ficha médica assinada pelo
encarregado de educação/responsável.
Em situações de doença durante o funcionamento do CAMPO JOVEM, os participantes, terão
apoio consoante a gravidade do caso, quer no posto de Primeiros Socorros existente no campo,
nos Centros de Saúde ou nos Hospitais locais, sendo sempre devidamente acompanhados pelo
monitor dos Primeiros Socorros do CAMPO JOVEM.
Em caso de ida ao hospital, o CAMPO JOVEM entrará em contacto com os pais.
5. ALIMENTAÇÃO NO CAMPO JOVEM
A composição das refeições e as ementas são elaboradas pelas nutricionistas da APC, que irão
estar presentes no Campo, no decorrer de toda a semana.
No CAMPO JOVEM são disponibilizadas as seguintes refeições diárias:
- Pequeno-almoço, almoço, lanche, jantar e ceia.

Não é permitida a entrada de alimentos no CAMPO JOVEM
6. SEGURANÇA
Para assegurar a segurança da instalação, existem monitores para efetuar o apoio necessário aos
participantes durante as atividades realizadas.
É da responsabilidade dos monitores a vigilância dos participantes em todas as situações:
Horário de Banhos; Utilização da Piscina; Tempo Livre; Atividades; Refeitório; Horário de Descanso
O CAMPO JOVEM dispõe de um Plano de Emergência e Evacuação (PEE), adequado ao tipo de
utentes, atividades e instalação. Todos os equipamentos utilizados pelos participantes são
devidamente, vistoriados e revistos de acordo com a Lei e regras de segurança,
7. EQUIPA TÉCNICA E MONITORES
O corpo técnico do Campo de Férias é constituído por:
- Coordenador pedagógico;
- Chefe de Campo;
- Gestor de Instalação;
- Coordenador de Turno;
- Número de monitores adequados ao número de participantes.
8. HORÁRIOS CAMPO JOVEM (sujeitos a alterações)
08:00 – Alvorada
09:00 – Pequeno-almoço
13:00 – Almoço
14:00 – 14:30 - Horários dos Telefones (de segunda a sexta feira)
17:00 – Lanche
18:45 – Horário dos Banhos
19:30 – Jantar
21:30 – Atividades
22:30 – Ceia / Recolher (até aos 9 anos de idade)
23:00 - Ceia / Recolher (até aos 12 anos de idade)
23:30 – Ceia / Recolher
00:00 – Recolher/ Silêncio
9. FOTOGRAFIAS
As fotos do turno são atualizadas no site do CAMPO JOVEM www.campojovem.com
Para poder visualizar é preciso aceder ao menu Multimédia e em seguida carregar na pasta do
turno correspondente. É solicitado uma password que é: campojovem123
10. DINHEIRO
Sugere-se que os participantes levem 50€ para o CAMPO JOVEM para despesas de caráter
pessoal.
Os participantes têm à sua disposição lembranças do CAMPO JOVEM (pulseiras, t-shirts e
sweatshirts, brindes), gelados e chocolates.
O dinheiro dos participantes é recolhido no primeiro dia de turno, para que não seja perdido.
O dinheiro deverá vir com o telemóvel e carregador numa bolsa fechada e identificada.

11. PAGAMENTO
Os Pagamentos são da responsabilidade a APC diretamente com os seus associados.
12. PLANO DE ATIVIDADES
O Plano de Atividades pode sofrer alterações tendo em conta as condições climatéricas, a atual
situação que exige medidas adotivas de procedimentos e sempre que o coordenador achar
necessário.
O CAMPO JOVEM garante que fará de tudo para cumprir o programa na integra acautelando a
segurança e a diversão dos participantes.
13. CONTACTOS
CAMPO JOVEM - CAMPO DE FÉRIAS:
Quinta dos Ganados, Ganados, 2305-321 TOMAR – Casais
Endereço electrónico: geral@campojovem.com
Telefone: +351 925 026 052
Para contacto de e com o exterior, o CAMPO JOVEM dispõe de números de telefone que são
facultados aos encarregados de educação/responsáveis no momento do check-in.
- Os participantes utilizam os telemóveis pessoais nas horas correspondentes aos horários dos
telefones: de segunda a sexta feira das 14:00 às 14:30
- Comunicações com a equipa pedagógica - período das 14:30 às 15:00.
14. OBSERVAÇÕES
Pode solicitar através do email geral@campojovem.com identificação de alvará ou outras
informações que considere relevantes.
15. CHECK IN / CHECK OUT / ESTADIA
A entrada no campo é feita a partir das 15:00 até às 16:00 do primeiro dia de turno e a saída por
volta das 11:00 do último dia de turno.
Nota: Para este Verão de 2022, o processo de check-in pode demorar mais tempo do que o
desejado, devido às medidas adotadas.
Não é permitida a entrada de bebidas alcoólicas ou estupefacientes no interior da instalação.
É proibido o uso indevido dos extintores ou acionamento indevido do sistema de alarme de
incêndio será punido com o pagamento de todos os custos para a resolução da situação.
Existe um local próprio onde se pode fumar para maiores de 18 anos.
16. TESTE COVID
Cada participante tem que apresentar um comprovativo de teste à COVID-19 com resultado
negativo. São válidos os seguintes testes:
- Testes PCR realizados nas 72 horas anteriores à sua apresentação;
- Testes de antigénio com relatório laboratorial realizado nas 48 horas anteriores à sua
apresentação;
- Testes rápidos de antigénio na modalidade de autoteste realizado nas 24 horas anteriores à sua
apresentação na presença de um profissional de saúde ou da área farmacêutica que certifique a
sua realização e o seu resultado
É igualmente válido a apresentação do Certificado Digital Covid do certificado recuperação.
Caso o participante não tenha efetuado qualquer tipo de teste nas 72 horas antes do check-in, o
participante tem que efetuar um teste rápido de antigénio no check-in com um custo de 10€/teste
(testes fornecidos pelos serviços do Campo Jovem.)

FICHA MÉDICA
(A preencher pelo encarregado de educação)
Participante: __________________________________________
Data de Nascimento:__________________
Nome do Encarregado de educação: ______________________________________________________
1 - Reúne as condições de saúde
inconvenientes o campo de férias? SIM

física
NÃO

e

mental que permitam frequentar sem
Restrições __________________________________

2 - Necessita tomar medicamentos? SIM
NÃO
Em caso afirmativo, quais?
Nome____________________________________ Dose_____________________ Horário ____________________
Nome____________________________________ Dose_____________________ Horário ____________________
3 - Medicação só em S.O.S
Nome____________________________________ Dose_____________________ Horário ____________________
Duração da administração ______________________________________________________________________
4 - Faz alergia a medicamentos? SIM
NÃO
Em caso afirmativo, quais? _______________________________________________________________________
5 - Faz alergia a alimentos? SIM
NÃO
Em caso afirmativo, quais? _______________________________________________________________________
6 - Apresenta alguma intolerância alimentar? ____________________________________________________
7 – Doenças:
Alérgicas

Asma

Pele

Epilepsia

Enurese

Vias respiratórias

8 - Intervenções cirúrgicas: ______________________________________________________________________
9 - Cuidados Especiais a ter (exemplo: saba nadar; uso de tampões auriculares?)
_________________________________________________________________________________________________
10 - Características que possam contribuir para um melhor conhecimento e integração no campo
de férias: (S/N)
Dominador ______ Submisso ______ Sociável ______ Comunicativo ______ Reservado ______
Inseguro ______ Sonâmbulo _____ Dificuldade em dormir ______ Problemas de lateralização _______
11 - É a primeira vez que frequenta o campo de férias? SIM
12 - É a primeira vez que se ausenta da casa da família? SIM

NÃO
NÃO

13 - O participante teve sintomas associados ao COVID-19 nos 15 dias anteriores ao início do turno?
(febre, tosse, dificuldades respiratórias)? SIM
NÃO
Data: ______ /______ /_______
Assinatura do encarregado de educação:

DECLARAÇÃO DE ROBUSTEZ FÍSICA E PERFIL PSÍQUICO

Minuta para declaração de robustez física e perfil psíquico exigidos para o exercício de funções
profissionais, públicas ou privadas de acordo com o Decreto-Lei n.º 242/2009 de 16 de Setembro

Eu, ________________________________________________________________, com o número de
identificação________________________________________, declaro que o meu educando
_____________________________________________________ portador do Cartão de Cidadão N.º
_______________________ e o NIF _______________________ possui a robustez física e o perfil
psíquico necessários para o exercício de participante em atividades de campos de férias
– regime residencial .
Declaro igualmente que nos últimos 15 dias, o meu educando não apresentou qualquer
sintoma associado à Covid- 19 tais como febres (+38º), tosse ou dificuldades respiratórias
(falta de ar).
_____________________________, ______, ______, ________ (local e data)
Assinatura do declarante

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------DECLARAÇÃO DE PARTICIPAÇÃO
Eu, ________________________________________________, portador do Cartão de Cidadão nº
__________ declaro que autorizo o meu educando _______________________________________
a participar nas atividades do CAMPO JOVEM.
Durante a permanência no Campo Jovem poderão ser recolhidas imagens.
Cedo assim, os seguintes direitos:
a) Fixar, utilizar, transmitir e reproduzir imagens através de:
videoclips, CD-vídeos, compact discs, CD-ROM, DVD, discos, slides, fotografias, criações e
imagens tridimensionais, gravações digitais e as realizadas mediante computador, capas
e contra-capas de CD-vídeos, CD-ROM e DVD, livros, revistas, bandas desenhadas,
cartazes e material publicitário,) bem como a reprodução e transmissão de imagens e
som através de écran panorâmico, HDTV, redes de comunicação através de computador
(por exemplo, internet) e televisão interactiva, bem como, em geral, qualquer outro meio
mediante o Regulamento Geral de Proteção de Dados em vigor.
Tenho igualmente conhecimento que existe possível risco associado à participação no
Campo Jovem e fui informado das políticas de mitigação e as mesmas são me
solicitadas, caso assim pretenda.
Tomei conhecimento e aceito todas as condições do CAMPO JOVEM.
Data ___ /___ /___
O Encarregado de educação:

DECLARAÇÃO
CAMPO JOVEM
Ritmos Fortes Unipessoal Lda. com sede na Rua Marcelino Mesquita 5, 2795-134
Linda a Velha, detentora da marca CAMPO JOVEM e responsável pela gestão
pedagógica do CAMPO JOVEM, situado na freguesia de Casais, concelho de
Tomar, na Quinta dos Ganados, local onde organiza Campos de Férias e
Programas para grupos e escolas, declara que o jovem ___________________________
está inscrito a frequentar um turno de Campo de Férias Residencial nas suas
instalações.
Declara igualmente que as atividades realizadas estão regulamentadas pelo
Turismo de Portugal através do Registo de Animação Turística no 548/2016, pelo
Instituto Português de Desporto e Juventude com o Alvará – Registo no 27/2011
DRLVT, e que as instalações possuem o selo Clean & Safe emitido pelo Turismo de
Portugal onde atesta que cumprem as normas emitidas pela DGS relativamente
ao Covid-19.
Por ser verdade, emite-se a presente declaração para comprovar a necessidade
dos encarregados de educação se deslocarem ao referido espaço para
assegurarem o transporte no início e no fim do programa previsto.

A declaração destina-se apenas ao objetivo descrito.
Tomar, 1 de junho de 2022
CAMPO JOVEM:
ENCARREGADO DE EDUCAÇÃO:

ROAD BOOK – CAMPO JOVEM
A1 - Ao km 94, saída n.º7 para A23
TORRES NOVAS/ ABRANTES/ CASTELO BRANCO
Na A23 faz 17 km e sai para A13 / IC3 TOMAR
Na A13 / IC3 sai para o IC9 em direção a TOMAR NORTE
No IC9 sai para a N110 em direção a TOMAR NORTE / HOSPITAL
Na rotunda, sair na primeira saida na direção de CASAIS
Após 1,1Km virar à direita nas direções
OLAS / SANTA CATARINA / GANADOS
Após 2,5Km virar à direita nas direções GANADOS / DEJUSTA
Seguir em direção a GANADOS
Chegada ao CAMPO JOVEM

