TERMOS E CONDIÇÕES DOS ACAMPAMENTOS DA QUINTA DA
PAZ
O encarregado de educação obrigatoriamente terá que ler e aceitar
estas condições.
Durante 20 anos a Quinta da Paz tem realizado com muito prazer,
acampamentos de férias para crianças, juniores, adolescentes e
jovens (separadamente), de períodos de 6 dias por faixa etária.
Por estes 6 dias a Quinta da Paz recebe uma doação de € 10 no acto
da inscrição! Apenas como um valor simbólico.
ALEM DAS INSCRIÇÕES HÁ UM CONSUMO OBRIGATÓRIO SEMANAL
DE 20€ POR CAMPISTA, QUE SERÁ
ENTREGUE NO PRIMEIRO DIA DO ACAMPAMENTO, É OBRIGATÓRIO.
A Quinta da Paz oferece durante estes seis dias todas as refeições
diárias, lanches, atividades e uma t-shirt para cada participante.
A Quinta da Paz não é um hotel!!!
A Quinta da Paz é uma colónia de férias num ambiente totalmente
rural, junto á natureza, ribeiro, espaços verdes, piscina, campo de
futebol e dormitórios coletivos simples.
A Quinta da Paz não é um local de férias de luxo e o transporte de
cada campista de sua residência até à Quinta da Paz e vice-versa, é
da inteira responsabilidade dos pais/encarregado de educação.
São dois os nossos objetivos:
1) Ensinar sobre a vida de Jesus de uma maneira simples e
interessante, sem formalismos. Nós realizamos duas reuniões por dia
(de manhã e a noite) com uma banda de música rock, teatro e ensino
bíblico.
O nosso ensino bíblico é bastante interativo uma vez que tentamos
explicar princípios da bíblia de uma maneira jovem e actual para os
campistas não adormecerem.
Boa educação, respeitar os pais e o próximo, amar as pessoas sem
fazer distinção, tratar os outros com amabilidade e dignidade,
aprender a perdoar, são alguns dos princípios bíblicos que
ensinamos.
2) Todos os campistas ficam divididos em 4 equipas de distintas cores
e durante a semana estas 4 equipas competem em mais de 24
provas, com o objectivo de se sagrarem vencedoras.
A equipa que somar mais pontos nas olimpíadas, ganha uma medalha
na sexta-feira a noite.
As provas são muito variadas, tais como: futebol, paintball, caça ao
tesouro, teatro, corta-mato, canoagem, dança, desportos radicais,
puxa-corda, comer gomas rapidamente, volleyball, luta de balões
com água, ténis de mesa, matrecos, estafeta, bilhar, penaltis, entre
outros.
Nosso alvo é estimular o trabalho em grupo e incutir nos campistas
espírito de luta para serem vencedores.
Vida hoje em dia é muito competitiva e nós tentamos animar todos
os campistas à lutarem até o fim pelo seu grupo. Temos como alvo

eles levarem esta atitude para aplica-la na escola, na sua vida
profissional, pessoal e familiar.
Quem não luta nunca vence os obstáculos da vida.
Nós humildemente tentamos ajudar neste processo presente na vida
dos campistas.
Termos e condições:
1) DORMITÓRIOS:
Existe dormitório feminino e masculino, com uma distância de 100
metros e são devidamente vigiados para não haver misturas.
Cada participante deverá zelar pela arrumação da sua cama e mala.
Não se pode comer dentro dos dormitórios. As formigas gostam
muito de migalhas
Os dormitórios estão providos de beliches.
Os campistas não podem sair dos dormitórios entre às 24:30 hs e
7:00 hs da manhã.
Total silêncio nos dormitórios entre à 01:00 e às 07:00 hs.
2) MONITORES:
Cada equipa tem um monitor devidamente treinado para acompanhar
os campistas 24 horas por dia. Eles dormem no mesmo dormitório e
lideram os campistas em todas as atividades.
Os monitores devem ser respeitados.
Todas as inscrições de voluntários (monitores e pirilampos) estão
sujeitas à aprovação da Liderança da Quinta da Paz.
3) SEGURO DE SAÚDE E ACIDENTES PESSOAIS
A Quinta da Paz não se responsabiliza por acidentes pessoais ou
doenças que aconteçam durante o acampamento.
Temos pessoal treinado em primeiros socorros para o caso de
pequenas lesões.
Não assumimos qualquer responsabilidade de custos provenientes de
doenças ou lesões que possam ocorrer no decorrer dos
acampamentos, nas nossas instalações.
Em 19 anos nunca tivemos um acidente grave.
4) ROUPAS E EQUIPAMENTOS DESAPARECIDOS:
Não nos responsabilizamos por qualquer perda de material que ocorra
durante o acampamento e não aceitamos posteriores reclamações ou
reivindicações de bens materiais.
Pense bem em qual tipo de roupa e calçado você deve levar para o
acampamento.
Marcas como Nike, Adidas, Element, entre outras, são marcas muito
cobiçadas e as vezes há pessoas de fraco carácter, que não podemos
“controlar”.
Recomendamos não levarem aparelhos electrónicos como consolas de
jogos, portáteis, iPods, etc.
5) DESISTÊNCIAS:

Desistências não serão
reembolsadas!

Se você não tem certeza que seu filho quer participar, é favor não
inscrevê-lo.
Todos os anos temos que rejeitar centenas de pessoas por falta de
vagas.
Quando uma pessoa desiste no primeiro ou segundo dia, por
saudades dos pais ou por não querer participar no trabalho de
equipa, significa que outra pessoa ficará de fora.
Quem não quer participar activamente nas actividades e só quer
descansar, não deve ir para a Quinta da Paz.
A doação de € 10 é simbólica. Por favor, não tire o lugar de alguém
que deseja participar à sério no nosso acampamento.
Se realmente um campista quer desistir, pode livremente fazê-lo com
autorização dos pais/encarregado de educação.
Não reembolsamos a doação recebida no acto da inscrição.
Temos em média 5 % que desiste mas queremos eliminar esta
percentagem até 0 %.
Em geral 95 % sai muito satisfeito da Quinta da Paz.
6) LOJA E SNACK BAR
CONSUMO OBRIGATÓRIO SEMANAL DE 20€ POR CAMPISTA, QUE SERÁ
ENTREGUE NO PRIMEIRO DIA DO ACAMPAMENTO, É OBRIGATÓRIO.
Pedimos que os campistas comprem as suas guloseimas (coca-cola,
gomas, batata frita, gelados, crepes, pipocas, café, etc.) nas nossas
lojas internas.
Não permitimos que os campistas saiam da Quinta da Paz no período
de acampamento para fazer compras.
Estas lojas existem com o único intuito de ajudar na manutenção e
nas despesas semanais que temos.
REGULAMENTO DA QUINTA DA PAZ:
1) Não abandonar as instalações da Quinta da Paz sem o
conhecimento e devida autorização dos pais e/ou monitor.
2) Respeitar e cumprir toda a programação.
3) Não será aceite qualquer tipo de desrespeito ou até mesmo
preconceito para com os colegas, monitores e pessoas da
organização.
4) Não é permitida a visita aos dormitórios do sexo oposto.
5) É proibida a posse assim como o consumo de álcool ou droga na
Quinta da Paz. Expulsão direta e imediata do acampamento.
6) Participar activamente, dentro das possibilidades, nas atividades
do grupo.
7) A comunicação com o exterior é feita através de telemóvel que
cada campista deverá levar para o acampamento.

É proibido o recurso excessivo e despropositado dos telemóveis. Os
telemóveis serão entregues no início do acampamento e ficará
disponível todos os dias entre às 18:00 hs e às 19:30 hs.
(Se todos os campistas mantiverem seus telemóveis durante todo
dia, não haveria acampamento!!
Muitos participantes ficam preocupados com esta questão, mas a
nossa experiência é que eles se esquecem do telemóvel depois do
primeiro dia.
8) Em caso de eventual necessidade ou urgência os pais serão
contactados pela Liderança da Quinta da Paz.
A comunicação directa para à Quinta da Paz só poderá ser
estabelecida em situações emergentes.
9) O campista não pode ir a piscina ou ao rio sem o monitor.
10) Em caso de rebeldia, o participante será convidado a abandonar o
acampamento, acompanhado de uma carta a explicar o motivo da
sua saída.
CASTIGOS:
O mau comportamento resulta numa penalização equivalente a um
cartão amarelo (como no futebol).
Cada cartão amarelo penaliza a equipa, tirando pontos ganhos nas
provas e em consequência dificulta a luta para ganhar a medalha.
Eu autorizo a Quinta da paz à efectuar.
Declaro, para os devidos efeitos legais, que autorizo a utilização das fotografias e
imagens
captadas durante o acampamento promovido pela Quinta da Paz.
Mais declaro expressamente, que as referidas imagens e fotografias poderão ser
utilizadas no âmbito de qualquer iniciativa ou ação de publicidade promovida pela
Quinta da Paz,
renunciando desde já a quaisquer direitos ou compensação que desta utilização
possa eventualmente resultar.
As fotografias poderão ser reproduzidas parcialmente, ou na sua totalidade, em
qualquer
suporte (papel, digital, magnético, tecido, plástico, etc.) e integradas em qualquer
outro
material (fotografia, desenho, ilustração, pintura, vídeo, animação, etc.) conhecido
ou que
venha a existir.
As imagens captadas em vídeo poderão, de igual modo, ser utilizadas para
qualquer fim publicitário ou promocional, decorrente da ação da Instituição.
DECLARAÇÃO DE CONSENTIMENTO PARA RECOLHA E TRATAMENTO DE DADOS
PESSOAIS
Declaro para os efeitos previstos no Regulamento Geral de Proteção de Dados
(EU) 2016/679 do Parlamento e do Conselho de 27 de Abril (RGPD) prestar por
este meio o meu consentimento para a recolha e tratamento do meu endereço
eletrónico, contactos telefónicos e data de nascimento, bem como dados de
identificação e da data de nascimento do(s) meu(s) filho(s) menor(es),
relativamente aos quais, declaro sob compromisso de honra, ser titular das

responsabilidades parentais, para efeitos de divulgação de atividades,
informações relativas a novos eventos, inquéritos ou outros de natureza análoga,
nomeadamente outros contactos institucionais, durante o período de dois anos
renováveis por iguais e sucessivos períodos, exceto se manifestar por escrito a
minha oposição à continuidade do tratamento dos referidos dados, mediante
comunicação escrita enviada à sociedade Busilike SA, NIPC 505.308.347.
Mais declaro ter sido informado do direito de solicitar a rectificação ou o
apagamento dos dados pessoais disponibilizados, bem como de solicitar a
limitação do respective tratamento e ainda do direito de me opor ao mesmo.
Finalmente declaro ainda que fui informado do direito de retirar o consentimento
para o presente tratamento, em qualquer altura, sem comprometer a licitude do
tratamento efetuado com base no consentimento agora prestado

