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DIversão | educação | crescimento | aventura
PORQue nós?

IDADE PARA PARTICIPAR

Ao decidir qual o campo de férias que o seu
filho deve frequentar é natural que surjam
dúvidas e receios em relação ao funcionamento do mesmo. Por este motivo criámos
esta secção com as questões mais frequentes
e estamos inteiramente ao seu dispor para
esclarecer algum assunto que não esteja aqui
tratado.

Os nossos programas estão criados para
jovens com idades compreendidas entre os 6
e os 18 anos. As atividades são sempre adequadas à faixa etária dos jovens.

QUEM SOMOS?
O projeto DiverLanhoso nasceu no ano 2000
no concelho da Póvoa de Lanhoso (a 20 minutos de Braga), junto ao Parque Nacional da
Peneda Gerês. Numa área total de 170 hectares, reúne 3 grandes serviços: alojamento com 9 casas de montanha, 3 chalés de montanha, 1 camarata e zona de acantonamento),
restaurante panorâmico e mais de 60 atividades desporto/ aventura/ natureza.

MONITORES/ACOMPANHAMENTO
Temos uma equipa de profissionais com
formação interna, dotada de profissionalismo,
responsabilidade, dedicação e dinamismo.
Estes monitores acompanham os jovens 24
horas por dia, num rácio de 1 monitor por cada
8 participantes dos 6 aos 11 anos e 1 monitor
por cada 10 participantes dos 12 aos 18 anos.
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PERNOITAR
O alojamento é em regime de camarata,
residência ou campismo, dependendo do
programa escolhido.

REFEiçõES
As refeições são realizadas no restaurante do
prque, maioritariamente na Sala Natureza
(situada no andar de baixo do edifício).
Refeições: Pequeno-almoço, almoço, lanche,
jantar e ceia (exceto no Campo de Férias de
Sobrevivência).

O QUE PôR NA MALA
Não recomendamos o uso de roupas de
grande qualidade uma vez que as atividades
que realizam se possam sujar ou até mesmo
danificar com frequência. Recomendamos o
uso de roupa prática em quantidades
razoáveis.
- 1 saco cama (obrigatório);
- 2 pares de sapatilhas (1 dos pares será para
fazer uma atividades aquáticas);
- Chinelos de dedo (para o banho e piscina) e
Chinelos de quarto;
- 2 camisolas grossas, T-shirts, calções,

calças, roupa interior e pijama;
- Produtos de higiene pessoal, toalha de
banho, saco para a roupa suja;
- Fato de banho, bikini ou calções, toalha de
praia, protetor solar, boné e mochila de
ombro;
- Roupa para os jantares temáticos – Jantar
Fluorescente, Jantar de Gala, Jantar
Halloween (poderão trazer um acessório, mas
é opcional).
Opcional: lanterna, instrumentos musicais,
etc.

OBJETOS DE VALOR
Não aconselhamos que tragam objetos de
valor (máquinas fotográficas, relógios, pulseiras, etc.) A DiverLanhoso não se responsabiliza pela perda/extravio destes objetos
durante a realização do Campo de Férias.

PROIBIDO
- Tabaco, álcool e drogas;
- Objetos perigosos (facas, canivetes, isqueiros, etc.).
Se alguma criança/jovem for “apanhado” com
qualquer um destes itens será expulso do
Campo de Férias.
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CONTACTO TELEfóNICO COM O PARTICIPANTE
Habitualmente, o uso do telefone está restringido
a um período de 2 horas entre as 19h e as 21h.
Será fornecido na reunião de apresentação o
número dos monitores acompanhantes que, em
caso de necessidade, poderão contactar nas
restantes horas do dia/noite.
Esta regra é fundamental para quebrar a dependência do telemóvel e aumentar a capacidade de
socialização com outros participantes.

SEGURANçA
A DiverLanhoso trabalha incansavelmente esta
área, tendo sempre por lema: “A máxima diversão,
com a máxima segurança”.
Nos Campos de Férias, a segurança é feita de
forma ativa, 24 horas por dia, por monitores qualificados, sujeitos a seleção prévia e formação interna.

RECOMENDaçõES médICAS
Todas as informações relativamente a problemas
de saúde, medicação, necessidades especiais, ou
alguma situação recente que tenha abalado o
participante, deverão ser indicadas na ficha de
inscrição e comunicadas ao monitor responsável,
para que possamos dar ao participante os cuidados e a sensibilidade necessários.
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COMO PARTICIPAR
1º

Após escolha ddo programa e da
semana pretendida deverá preencher a
ficha de inscrição.

2º

Depois de preenchida a ficha, deve
envia-la juntamente com um pagamento,
por:
- email, para saravieira@diver.com.pt,
juntamente com o comprovativo do
pagamento de 25% do valor total.
- Transferência bancária, para o NIB:
0007 0566 0000 2210 0079 8
Banco Espirito Santo, da Póvoa de
Lanhoso.

3º

Logo que seja rececionada a ficha
devidamente preenchida e o comprovativo do pagamento, o participante estará
inscrito. Receberá uma chamada
telefónica ou email de confirmação.

ENTRADA DO PARTICIPANTE
À chegada, deverá parar na receção do
parque, realizar o check-in e efetuar o respetivo pagamento (caso ainda não tenha feito o
pagamento total por transferência).
De seguida, serão encaminhados para o
auditório ou outro local destinado à receção,
para uma breve reunião entre encarregados
de educação, participantes, monitores e coordenador, para esclarecer possíveis dúvidas e
relembrar os pontos mais importantes.
Os participantes serão deixados com a nossa
equipa de monitores, despedindo-se aqui dos
encarregados.
No último dia do Campo de Férias, os encarregados deverão comparecer no parque para
recolher os participantes e, de seguida, parar
na receção para procedermos à entrega do
diploma e pen do participante.
NOTA: É da responsabilidade dos participantes a deslocação até as instalações do
Campo de Férias no primeiro dia, bem como a
saída no último dia.

Survival
diver
militar

EXTRAS:
Dia extra: 60€ | Aluguer de saco-cama: 20€ |
Serviço de lavandaria: 9€/Kg |
Serviço de transporte: sob consulta
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