
REGULAMENTO PARA PARTICIPAÇÃO NO EVENTO CENTRO #1 

 

 

PREÇO INDICATIVO 

10,00€ por participante – Se não tiveres esse valor, vem participar na mesma 

 

 

CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO 

Idade mínima 12 anos de idade 

Idade máxima 30 anos de idade 

 

 

DATA DO EVENTO 

Dias 30 e 31 de Julho de 2022, Sábado e Domingo 

 

 

PONTO DE ENCONTRO 

 

- Inicio do evento  

Igreja Maná de Coimbra - dia 30 de Julho de 2022 – 07:00h 

Igreja Maná da Covilhã - dia 30 de Julho de 2022 – 07:00h 

Igreja Maná de Viseu - dia 30 de Julho de 2022 – 08:30h 

(A deslocação até ao ponto de encontro fica a cargo de cada participante) 

- Fim do evento 

Igreja Maná de Viseu - dia 31 de Julho de 2022 – 18:10h 

Igreja Maná de Covilhã - dia 31 de Julho de 2022 – 19:30h 

Igreja Maná de Coimbra - dia 31 de Julho de 2022 – 19:30h 

(O regresso a casa fica a cargo de cada participante) 

 

 

 

 



 

ATIVIDADES OFERECIDAS PELA ORGANIZAÇÃO  

- Campismo – Parque de Campismo do Vilar – Barragem do Vilar (Sábado e manhã Domingo) 

- Ida à Praia Fluvial de Vila da Ponte (Sábado à tarde) 

- Corrida de Karts (Domingo de manhã) 

- Minicurso de cinema (Domingo à tarde) 

 

Os custos de qualquer outra atividade que o participante queira efetuar, não incluída no 

programa, não será da responsabilidade da organização do Evento, nem por ela suportada. 

 

 

SUPERVISÃO E REGRAS DE CONDUTA 

- Todas as atividades do evento serão supervisionadas por Monitores 

- Existirão regras de conduta pré-estabelecidas que por todos deverão ser cumpridas 

- No decurso do Evento, os participantes não poderão sair dos perímetros estabelecidos ou 

desenvolver outras atividades, sem prévia autorização dos responsáveis.  

 

 

REFEIÇÕES 

 Todas as refeições são garantidas pela organização do evento 

- Sábado: Almoço, Lanche e Jantar 

- Domingo: Pequeno-almoço, Almoço e Lanche 

 

 

MATERIAL DE CAMPISMO 

- Todo o material necessário para acampar é garantido pela organização do evento. Salvo 

rutura de stock. (caso rutura de stock, o participante será contactado pela organização) 

Material garantido: Tenda, colchão, saco-cama, almofada, martelo, bomba de ar. 

 

 

 

 



VESTUÁRIO ACONSELHADO 

Roupa confortável de campismo, fato de banho e toalha (praia/piscina), chinelos, ténis, casaco 

para a noite, pijama. 

Artigos de Higiene pessoal, tais como: gel de banho, champô, escova de dentes, pasta de dentes, 

papel higiénico, toalha. 

 

 

DOCUMENTAÇÃO NECESSÁRIA PARA APRESENTAR NO DIA DO EVENTO 

-Maiores de idade: Documento de Identificação e Ficha de Inscrição preenchida e assinada. 

-Menores de idade: Documento de Identificação, Fotocópia dos Documentos de Identificação 

dos progenitores (frente e verso) e Ficha de Inscrição preenchida e assinada pelos progenitores. 

 

 

NÃO ESQUECER 

Boa disposição e Deus no coração. 


