Regulamento Geral – Participantes
O bom funcionamento do Campo de Férias dependerá, dum verdadeiro e
são empenhamento dos participantes e pais e de um pleno entendimento entre estes e
a Associação de Funcionários da Universidade do Minho (AFUM).
DEVERES E RESPONSABILIDADES
 Cabe ao representante legal da criança inscrita fazê-lo chegar ao local do
Campo de Férias no início do período de actividade e aí o ir recolher no final desse
mesmo período, assinando a folha de presença na chegada e na recolha da criança,
conforme explícito no programa de actividade.
 O monitor/técnico da criança será sempre considerado o interlocutor
privilegiado para contacto com o Encarregado de Educação.
 As crianças não podem ausentar-se do Campo de Férias durante o período
em que este decorre. Casos excepcionais serão decididos pelo grupo de
monitores/técnicos com conhecimento do coordenador e a criança será sempre
acompanhada pelo seu Encarregado de Educação ou outra pessoa desde que
munida de autorização expressa escrita e assinada por aquele.
 As crianças devem respeitar as decisões dos monitores/técnicos e as regras
de cada espaço onde decorre a actividade e são responsáveis pelos
prejuízos causados à entidade promotora ou a terceiros, podendo incorrer
na pena de exclusão quando a sua acção tenha afectado o normal
funcionamento da actividade.

 A criança ou o seu representante legal pode desistir da inscrição no
Programa, não havendo qualquer reembolso da mesma após o início do
projecto, comunicando essa intenção para a Associação de Funcionários da
Universidade do Minho.
 A AFUM reserva-se o direito de fazer modificações no programa das actividades
ou de as cancelar, no caso dos projectos se revelarem, por motivos alheios,
impossíveis de realizar.
 Os representantes legais são responsáveis pela informação preenchida no formulário
de inscrição e toda a informação complementar relativa ao participante.


Outras ocorrências não constantes do presente regulamento, serão objecto de
análise específica por parte da AFUM.

