
 

Www.footfunny.net 

footfunny@gmail.com 

 91 388 92 93 

 Rua da Felgueira, nº178,  

4585-352 Rebordosa 

 

Situado à entrada de Rebordosa, (Porto - Saída da A4 Campo - Gan-

dra - Rebordosa - 1º semáforos virar à Esquerda - 100m à frente 

virar à Direita), o complexo desportivo é dotado de 3 campos: 2 

campos de Relva sintética e 1 campo multiusos. 

FÉRIAS 

DESPORTIVAS 

 

PÁSCOA 2020 

 

Inscrição 

A inscrição do participante deve ser da responsabi-

lidade do encarregado de educação, no entanto 

poderá ser efetuada por outra pessoa, desde que 

se faça acompanhar dos seguintes documentos: 

i. Ficha de inscrição, devidamente preenchida; 

ii. Uma Fotografia 

iii. Cartão do Cidadão do participante; 

iv. Pagamento em numerário, cheque ou transfe-

rência bancária para o Novo Banco (no ato da ins-

crição). 

IBAN:     PT50 0007 0417 00076790002 26 

(enviar o comprovativo de pagamento para  

footfunny@gmail.com) 

V. A inscrição só é válida após o pagamento de 

uma semana. 

 

 

 
  



Horário 

Das 9h às 17h 

(Algum pedido especial em relação aos horários deverão falar 

pessoalmente na receção) 

Idades 

Para alunos dos 4 aos 15 anos 

Período de Atividades 

1, 2 e 3 Abril (quarta, quinta e sexta) 

6 e 7 Abril (segunda e terça) 

 

 
Alimentação 
O lanche é da responsabilidade dos participantes. 

Estes deverão ser variados e equilibrados, não abu-

sando de alimentos muito doces ou salgados. 

Almoço 

Os alunos poderão almoçar connosco requisitando o 

serviço pelo preço estipulado, podem ir almoçar a 

casa no período estipulado ou trazer o almoço de 

casa.  

O almoço será servido nas nossas instalações por 

uma empresa de Catering devidamente certificada.  

 

Todas as atividades estão incluídas. 

Preçário 

Saída: 

JUMPERS Trampolim Park  - Porto 

*A saída só se realiza com o mínimo de 20 inscrições. 

Atividades: 

 Futebol 

 Rugby 

 Insufláveis 

 Trampolim 

 Ginástica 

 Andebol 

 Atletismo 

 Hóquei em campo 

 Basquetebol 

 Patinagem 

 Trotinete 

 Karaoke 

 Legos 

 Carros a pedais 

 Bolas Saltitonas 

 Skate 

 Playstation 

 Bicicleta 

 Jogos tradicionais 

 Ténis 

 Jogos Didáticos 

 Badminton 

 Voleibol 

 Golfe 

 Matraquilhos 

 Ténis de mesa 

 Jogos Tabuleiro 

 Mesa Air hockey 

 Futebol s/ bola 

 4 em linha Gigante 

 Muitos torneios 

*No ato da inscrição é necessário efetuar o pagamento da 

semana de atividades. 

A Organização aconselha a leitura integral do 

Regulamento Férias Desportivas disponível na 

FOOT FUNNY . 

Material Necessário 
Recomendamos o uso vestuário desportivo prático 

e confortável. 

Seguro Desportivo 

Todos os alunos deverão fazer Seguro Desportivo. 

Preçário 

Semana 33€ 

Desconto Irmão 30€ 

Almoço 15€ 

1 Dia 7€/sem saída 

Seguro  2€ 

Objetivos 

a) Melhorar a qualidade de vida, saúde e bem-

estar. 

b) Promover o enriquecimento cultural através da 

convivência em grupo, como forma de integração 

social. 

c) Melhorar a autoconfiança e autoestima. 

Consulta o plano de atividades 


