Escola Secundária Jaime Moniz
Aos pais e encarregados de educação
A visita de estudo a Vallnord (Andorra) está programada para 8 dias.
A saída está prevista para as 10:30 horas do dia 6 de Janeiro (sábado) de 2018 (Voo
TP1682) com chegada prevista às 12:10 horas. O regresso no dia 13 de Janeiro
(sábado) de 2018 (Voo TP1691 ) está previsto para às 19:00 horas com chegada às
20:45 horas.
Estão previstas 15 horas (período da manhã) e outras 15 horas (período da tarde )de
aulas práticas de ski e snowboard nas várias pistas que fazem parte dos 100Km da
estância de Vallnord- Andorra.
O investimento económico para os alunos e professores, será de 878.00 € para o Ski e
o Snowboard. Este valor inclui 5 noites no Aparthotel St. Moritz, 5 dias de Forfait,
30 h de aulas + 5 almoços no restaurante junto às pistas (1º prato; 2º prato; sobremesa
e bebida), 1 jantar no restaurante panorâmico, seguro Vip, aluguer de material,
transporte em Auto-Pullman e ligação aérea Funchal- Lisboa- Funchal na TAP
(reembolso no valor de 196.40 após a viagem).
Para uma boa organização da atividade, torna-se absolutamente necessário que:
1º- Até ao dia 20 de Outubro de 2017 (6ª feira) os interessados devem comparecer, e
trazer a respectiva autorização de participação preenchida, às 19 horas no Auditório
da Escola Secundária Jaime Moniz (sala 215) onde terá lugar a reunião preparatória
da viagem, onde serão dadas aos pais e/ou encarregados de educação todas as
indicações sobre a viagem. Neste dia os interessados devem proceder ao pagamento
de 1/3 do valor da viagem ( 292,50€) ou 1/2 do valor da viagem (439.00€) ou à
totalidade do valor da mesma (878.00 €).
2º-Até ao dia 15 de Dezembro de 2017 (6ª feira), deverá ser efetuado o ultimo
pagamento (data limite para a confirmação da presença na viagem).
----------------------------------------------------------------------------------------------------(destacar esta parte)
Autorizo o meu filho/educando a participar no curso de esqui/snowboard a Vallnord (
Andorra ), de 6 a 13 de Janeiro de 2018.
Aluno(a):_____________________________________________Ano:___Turma:___
Email:_______________________________________________________________
Pretendo

frequentar

Esqui

Snowboard

Telemóvel:(aluno)_________________ Telemóvel (E.E) ______________________
Data de nascimento:____/____/19__

Contribuinte: __________________________

Recomendações terapêuticas(farmacológicas):________________________________
Assinatura dos pais e/ou encarregados de educação
_____________________________________________________________________

