REGULAMENTO DE PARTICIPAÇÃO NA ATIVIDADE

VERÃO que CIVIL… é na montanha!
INFORMAÇÃO GERAL

CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO

Local e Data
Departamento de Engenharia Civil e Arquitetura
(DECA), Universidade da Beira Interior, Covilhã,
entre 8 e 12 de julho de 2013.

Inscrição
A inscrição poderá ser feita até ao último dia útil
antes do início da atividade, estando sujeita a um
número limite de 20 participantes.
Para proceder à inscrição é necessário preencher e
enviar uma cópia do Formulário de inscrição, junto
com uma cópia do Documento de Identificação, do
cartão de beneficiário do sistema de Saúde, e do
termo de responsabilidade.
Posteriormente serão disponibilizados os dados que
permitem proceder ao pagamento da inscrição. Os
estudantes serão admitidos à atividade depois da
aceitação da inscrição e por ordem de chegada do
respetivo comprovativo de pagamento.

Participantes
A atividade é destinada à participação dos
estudantes que durante o presente ano letivo
frequentaram os 10º, 11º e 12º anos.
Âmbito e objetivo
A atividade é um programa de ocupação de tempos
livres que compreende várias tarefas orientadas
para diferentes áreas de conhecimento da
Engenharia Civil. O objetivo é proporcionar um
programa organizado de carácter educativo,
cultural e lúdico. Os participantes terão ainda a
oportunidade de conhecer a cidade da Covilhã e de
conviver com estudantes de outras regiões do país.
Acompanhamento e seguro
Os participantes serão sempre acompanhados por
um professor e pelos monitores /pessoal técnico.
Todos os participantes estão abrangidos por um
seguro de acidentes pessoais.
Refeições
A inscrição na atividade inclui o almoço e dois
lanches. Caso pretendam realizar refeições ou
lanches adicionais, os participantes poderão
recorrer ao bar e máquinas de vending existentes
na Faculdade de Engenharia.
Aos participantes que pernoitem é fornecido o
jantar e o pequeno-almoço.
Alojamento
Os participantes que solicitem alojamento ficam
nas Residências Universitárias, em quarto múltiplo.
Os participantes são responsáveis pela conservação
e limpeza das instalações onde ficam alojados.
Transporte
Serão asseguradas todas as deslocações previstas
na atividade. Aos participantes que pernoitem é
assegurado o transporte de e para o alojamento.
Contactos
Faculdade de Engenharia | DECA
Calçada Fonte do Lameiro, 6200-358 Covilhã
Tel. +351 275 329722 | email: deca@ubi.pt
D. Conceição Ramos

Valor da Inscrição
A participação na atividade implica o pagamento
de 60€ no ato de inscrição.
Direitos e deveres dos participantes
Os participantes terão acesso a toda a informação
relevante, como programa detalhado, localização e
regras de funcionamento dos serviços à disposição
nas instalações da Universidade da Beira Interior.
Os participantes são responsáveis pelos seus bens
pessoais, devem cumprir as instruções dadas pelos
monitores e seguir as indicações que constam neste
regulamento. O comportamento dos participantes
deve reger-se pelos princípios de responsabilidade,
civilidade e respeito pelos outros. Os participantes
receberão um Certificado de Participação.
Direitos e deveres da organização
A Organização é responsável por manter a ordem e
acompanhamento dos participantes no período em
que decorre a atividade e dentro do horário
estabelecido no programa detalhado, assim como a
salvaguarda das condicionantes que existam quanto
a cuidados especiais de saúde a observar, desde
que estas tenham sido indicadas nos dados clínicos
do participante.
A organização reserva-se o direito de não restituir
o valor pago, no caso de cancelamento da inscrição
ou de falta à atividade por parte do participante, e
de alterar a programação indicada por razões de
força maior (condições climatéricas, segurança ou
outras que se considerem relevantes).

Nos casos omissos do presente regulamento, aplicar-se-á a legislação em vigor, DL n.º 32/2011 de 7 de março, assim
como as Portarias que lhe estão associadas.

