“FÉRIAS SUPERFIXE – VERÃO 2021”
Considerações Gerais de Participação
1. As Férias SuperFixe Verão 2021 irão decorrer de 12 de Julho a 06 de Agosto e destinam-se a
crianças e jovens do 6 aos 12 anos, residentes no concelho de Silves.
2. Apenas os residentes no concelho de Silves e na idade prevista poderão participar no programa
FSF, sendo que não será devolvido o valor da inscrição se for detectada alguma irregularidade.
3. O programa será divulgado em todas as Escolas e Juntas de Freguesia do Concelho de Silves e
Piscinas Municipais de Silves. Para além desta forma de divulgação, poderá encontrar informação no
site do Município de Silves (www.cm-silves.pt e facebook).
4. Os interessados na participação do programa deverão formalizar a sua inscrição na plataforma
online através do endereço eletrónico disponível no site do Município de Silves
5. Para concluir o processo de inscrição terá que efectuar o pagamento da inscrição da criança através
do multibanco no prazo de 24h. A inscrição só será considerada válida mediante o pagamento de
30,00€ referente à semana escolhida.
6. Os pontos de partida e chegada dos grupos são nas Escolas EB 2,3 de Armação de Pêra, na Junta de
SB Messines e nas Piscinas Municipais.
7. A recepção das crianças e jovens é realizada entre as 8h45 e as 9h00;
8. A entrega dos participantes é às 17h00, no local definido para o grupo. Após esse horário o
Município não poderá ser responsabilizado por nenhuma criança.
9. Todas as crianças deverão esperar pelos pais. Apenas as crianças que tiverem no respectivo
processo autorizações assinas pelos Pais/Encarregados de Educação, poderão ir sozinhas para casa;
10. Todas as crianças e jovens que, pelo seu comportamento, prejudiquem a acção e o decorrer de
qualquer actividade, serão automaticamente excluídas do Programa;
11. No caso de desistência, não haverá lugar a qualquer devolução de pagamento, excepto em caso de
doença devidamente comprovada por atestado médico;
12. Todas as crianças deverão vestir roupa fresca de acordo com a época e calçado confortável, assim
como mochila com cantil de água devidamente identificado.
13. O kit das Férias SuperFixe poderá ser levantado pelo responsável da criança nas Junta de Freguesia
ou no Complexo das Piscinas Municipais de Silves nas seguintes datas;

o A partir de 1 de Julho para a 1ª e 2ª semana
o A partir de 15 de Julho para a 3ª e 4ª semana
14. Todas as crianças e jovens deverão trazer máscara identificada que cumpra as normas em vigor,
bem como saco identificado para guardar a respectiva máscara. Todos deverão também trazer
diariamente um frasco de solução asséptica de base alcoólica para utilizar sempre que necessário.
15. Será feita a medição de temperatura a todos os participantes no início do dia. Caso a temperatura
não esteja dentro dos parâmetros normais (abaixo dos 37,5º) a criança ou jovem não poderá
participar nas Férias SuperFixe.
16. As deslocações dos participantes serão asseguradas por autocarros da autarquia, sendo que os
jovens serão acompanhados por um grupo de técnicos do sector de desporto e assistentes
operacionais e terão que cumprir com as normas definidas para a utilização de transportes
colectivos.
17. O almoço será nos refeitórios da EB 2,3 Garcia Domingues, de Armação de Pêra e de Messines.
Existem ainda dois períodos, um no meio do período de actividade da manhã e outro no final da
actividade da tarde, destinados ao lanche.
18. Todas as actividades deste programa estão cobertas por um seguro realizado para o efeito.

