AQUI HÁ SABER, LDA

Condições de Frequência:

OCUPAÇÃO DE TEMPOS LIVRES

O valor da ocupação de tempos livres é de 75€/ semana com todas as ocupações de tempos
livres incluídas;
O valor da diária é de 25€ (nos dias de Piscinas de Santarém acresce 5€, conforme vagas
existentes. No dia do Aquashow a frequência está reservada exclusivamente a crianças/ jovens
que frequentem a semana de 1 a 5 de agosto);
Deverá ser realizado o pagamento de 30% da(s) semana(s) de férias a frequentar no ato da
inscrição e os restantes 70% até 8 dias antes de cada semana escolhida;
Almoços: 3,50€ cada ou outras opções a acordar com o centro;
A identificação do aluno é constituída por uma pulseira de identificação inviolável no valor de
1€;
Descontos: - 5% para irmãos na segunda inscrição; - 5% para frequência superiores a 3 semanas.
Descontos não acumuláveis e válidos para inscrições 15 dias antes da frequência pretendida;
Aos valores apresentados anteriormente acresce IVA em vigor;
O “Aqui Há Saber” não se responsabiliza pelo roubo ou extravio de objetos valiosos
pertencentes à criança;
Informamos que o programa poderá sofrer alterações sem aviso prévio desde que devidamente
fundamentado;
O regulamento geral do AHS complementa o presente regulamento;
A frequência é limitada às vagas existentes em cada semana;
A confirmação da frequência pode ser realizada presencialmente ou envio de e-mail com as
seguintes informações até 8 dias antes do inicio da frequência pretendida:
- Período de frequência da(a) criança(a);
- Modalidade das refeições;
Aquashow (Algarve) – a frequência do Parque Aquático Aquashow será realizada no dia
5/08/2016 com transporte de Comboio. O ponto de encontro será na estação do oriente pelas
7h45m e regresso pelas 21h30m.

PROGRAMA DE FÉRIAS JULHO/ AGOSTO

2016

E-mail: aqui.ha.saber@gmail.com (e-mail para confirmações preferencialmente);
Contactos: 913 416 875 / 219 331 364 / 938328183

1

2

PROGRAMA DE FÉRIAS JULHO 2016
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DESCRIÇÃO DETALHADA DA
OCUPAÇÃO TEMPOS LIVRES (OTL)
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Boas Férias!
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