INFOMAÇÕES GERAIS

Exmos. Pais e Encarregados de educação,
A Junta de Freguesia de São João Baptista e Santa Maria dos Olivais tem vindo a preparar o
regresso dos campos de férias presenciais Junt´Anima e agradece a vossa confiança.
Apesar da situação atual, consideramos importante dar uma resposta às nossas crianças e
jovens no que concerne a atividades lúdicas no período de férias de verão. Contudo, estamos
atentos ao desenrolar da situação e tomaremos as decisões que considerarmos acertadas e,
caso seja necessário, cancelaremos as atividades presenciais.
Em caso de cancelamento informaremos todos os inscritos e caso já tenham efetuado o
pagamento, o mesmo será devolvido.
Faremos de tudo para que seja a melhor semana de férias de nossos participantes, garantido
diversão, aprendizagens constantes e máxima segurança. Contamos com todos os envolvidos
para que a segurança das nossas crianças e jovens esteja em primeiro lugar.
“Cada um é responsável por todos. Cada um é o único responsável. Cada um é o único
responsável por todos.”
Antoine de Saint-Exupéry

PAGAMENTOS
Os pagamentos devem ser efetuados de acordo com as datas e indicações que se seguem.
Informamos que tem o prazo de 24 horas para efetuar o pagamento e enviar o comprovativo
de pagamento.
Caso o pagamento não seja efetuado na data indicada, a inscrição perde a validade e será
atribuída a vaga de acordo com a lista de espera do turno em questão.

IBAN para pagamento | PT50 0035 0813 0000 3239930 54
Comprovativo | celiamelo@freg-sjoaosmaria-tomar.pt. Ao efetuar o pagamento, deve colocar
no descritivo JA2021-(xx) No lugar do (XX), deve indicar o número da sua inscrição. Ou seja, se
a sua inscrição for a nº 1, deve indicar JA2021-01.

Datas de pagamento
TURNO A | 19 julho
TURNO B | 26 julho
TURNO C | 2 agosto
TURNO D | 9 agosto
TURNO E | 16 agosto

Faturas | As faturas serão entregues pelos monitores no primeiro dia de campos de férias do
seu filho/educando.

SEGUNDO TURNO
Se existirem vagas nalgum turno, entraremos em contacto com os participantes, pela ordem
de inscrição, para que se inscrevam no turno desejado.
O pagamento deverá ser efetuado na data do contacto.

T-SHIRT
Se pretender receber uma segunda t-shirt, deve indicar por e-mail ou sms 918 743 084 com a
indicação do nº de inscrição ou nome do participante e o tamanho da t-shirt, até dia 9 julho.

INFORMAÇÕES GERAIS
O ponto de encontro dos participantes, ao início e final do dia, será junto ao Pavilhão
Municipal de Tomar (sujeito a alterações).

As refeições serão servidas no refeitório da Escola D. Nuno Álvares Pereira, por uma empresa
de catering. (ver menus em anexo). Agradecemos que confirmem se há alguma intolerância e
se preferem ementa normal ou vegetariana.
Nos dias de saída para as Praias Fluviais, a hora de chegada deve ser rigorosamente cumprida.
Na sexta feira que antecede o início do turno serão dadas mais informações relativamente a
pontos de encontro, horários e materiais/equipamentos/roupas necessários.
Por uma questão logística e de segurança, nos dias de acantonamento, os participantes devem
ir a casa no horário normal de final das atividades (17h30), para tomar banho e regressar às
20h00, no local que se indicará posteriormente.
No Turno B, no dia 3 de agosto, a atividade Vigia Noturna é uma atividade para participantes e
família. No primeiro dia do turno serão entregues mais informações e abertas as inscrições.
No Turno E, no dia 23 de agosto algumas atividades serão em parceria com o RI15. Inclui
atividade noturna e dormida. As atividades de dia 24 de agosto também decorrerão no
regimento, bem como o almoço.
Daremos mais informações na sexta feira anterior ao turno.
Relembramos que as atividades estão sujeitas a alterações devido à atual situação em que
vivemos.
A todos desejamos um excelente verão!

