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REGULAMENTO  
 
 

1. Grupo Alvo: 
Filhos e netos de sócios do CCDTML com idades compreendidas entre os 6 e os 16 anos.  
(Só se aceita a inscrição de dois netos por sócio). 
 
Em caso de vagas também são aceites outros familiares de sócios. 

 
2. Período de Inscrição: 

De 21 de novembro a 15 de dezembro. 
 
3. Período de Funcionamento: 

De 18 a 22 de dezembro, das 8h às 18h. 
 
No final de cada dia haverá uma tolerância de 30 minutos para a entrega das crianças aos seus 
responsáveis. Às crianças que permanecerem na sala após as 18h30 será aplicada uma taxa 
de 4,00€ por cada um dos dias que tal aconteça. 
 

4. Local de Funcionamento: 
PMO III – Sala da Colónia. 

 
5. Pagamento:  

a) 129,00€, por criança para inscrições até 08 de dezembro. 
b) 140,00€, por criança para inscrições após 08 de dezembro. 
c) 140,00€, outros familiares.  

 
Nota: Este workshop realiza-se apenas com um número mínimo de crianças e pode ser 
cancelado até ao último dia útil anterior ao início do programa, caso a idade e/ou 
desenvolvimento do grupo, bem como outras condições assim o determinem. 

 
O Pagamento é efetuado em suaves prestações com desconto no vencimento ou suplemento. 
 

6. Desistências: 
Qualquer desistência por parte do sócio, deverá ser efetuada através e-mail ou pelo 
preenchimento do documento, desistências, que se encontra na secretaria, até 08 de 
dezembro. A desistência após esta data, obriga o sócio a um pagamento do valor de 50,00€. 

 
7. Divulgação de imagens: 

Autoriza a divulgação de imagens do seu Participante nas nossas plataformas digitais como 
forma de promoção das atividades do CCDTML.   Sim  Não 

 
 
 
 
Declaro aceitar o presente regulamento CCDTML 
 

 
Assinatura:______________________________Data ____ / ____ / 2017 

  

http://www.ccdtmetrolisboa.pt/
mailto:ccd.secretaria@metrolisboa.pt

