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1º ENCONTRO NACIONAL DO JOVEM
JOGADOR
15 E 16 DE JUNHO 2019 – CASTELO DE VIDE

CADERNO DE ENCARGOS – FESTIVAL DE ESTRELAS
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REGULAMENTO
A Federação Portuguesa de Natação, em colaboração com a Associação de Natação
do Interior Centro e Município de Castelo de Vide, organiza o 1º Encontro
Nacional do Jovem Jogador. O evento surge como meio de promover a reunião
e o convívio entre jovens praticantes, técnicos de Polo Aquático e demais
agentes desportivos.
Pretendemos proporcionar um conjunto de experiências enriquecedoras aos
participantes, onde a água e a bola serão os elementos centrais de um conjunto
de atividades mais abrangentes, contando ainda com a participação ativa de
jogadores de referencia nacional e acompanhantes, nas várias atividades
alternativas.
1. Data e Local
Dia 15 e 16 de junho, Castelo de Vide
2. Objetivos
 Consolidar a NATAÇÃO como modalidade de referência para os jovens e
seus familiares;


Incrementar o gosto pela prática do Polo-Aquático e elevar a motivação dos
jogadores mais jovens;



Possibilitar a aproximação dos jovens praticantes de figuras de referência da
modalidade e proporcionar relações com jogadores de nível internacional;



Promover o Polo-Aquático como veículo de fomento e adoção de hábitos de
vida saudáveis;



Proporcionar o convívio e intercâmbio entre jovens jogadores de todo o país;

3. Destinatários
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Praticantes nascidos entre 2007 e 2010 inclusive.

Moradia Complexo do Jamor, Estrada da Costa, 1495-688 Cruz Quebrada
+351 21 415 81 90/91
+351 21 419 17 39
secretaria@fpnatacao.pt

4. Inscrições
As inscrições deverão ser feitas através de envio de formulário próprio até ao dia 7
de Junho para o email isabel.lavinha@fpnatacao.pt . Os participantes só poderão
participar mediante apresentação de autorização do Encarregado de Educação
com termo de responsabilidade.
O numero máximo de praticantes é de 200, sendo aceites as inscrições por ordem
de chegada.

Taxa de Inscrição
 Filiados da FPN | PAN – Gratuito (necessário envio de declaração em como
são entidade aderente ao PAN).
 Não filiados - 3€ por praticante (inclui Seguro Desportivo)

O
comprovativo
de
isabel.lavinha@fpnatacao.pt

pagamento

deverá

ser

enviado

para

A Taxa de inscrição não será reembolsada em caso de desistência ou de não
comparência no Encontro.
A inscrição no 1º Encontro Nacional do Jovem Jogador dá direito à participação em
todas as atividades bem como oferta de materiais promocionais.
5. Programa
O evento terá a duração de 2 dias, com a seguinte ordem na sessão:
- 15 junho – 11h30 - Receção de boas vindas
- 16 junho – 14h30 – Termino do Encontro
As refeições desde o almoço de sábado até ao almoço de domingo estão incluídas.
Os jovens praticantes serão acompanhados em todos os momentos por
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treinadores/monitores devidamente capacitados para o efeito.

Moradia Complexo do Jamor, Estrada da Costa, 1495-688 Cruz Quebrada
+351 21 415 81 90/91
+351 21 419 17 39
secretaria@fpnatacao.pt

6. Atividades
Cada participante terá de participar obrigatoriamente em todas as Atividades de
Intervenção Técnica (AIT) e Atividades Lúdico Desportivas (ALD) à escolha.
Os participantes estarão organizados por grupos, aos quais será atribuída uma cor
identificativa, e um programa/calendário de atividades.
Em cada uma das estações AIT, os jovens serão acompanhados por
treinadores/monitores devidamente capacitados para o efeito.
7. Material necessário
participantes

para

praticantes

e

familiares/acompanhantes

Mochilas ou saco, Fatos de banho, Chinelos, Chapéu, Toalha, T-shirt, Calções,
Meias e Ténis/Sapatilhas.
Aconselhamos a identificação de todo o material com o nome e clube do participante,
de forma a evitar eventuais trocas.
A entidade organizadora não se responsabiliza pelo desaparecimento/troca de
material e valores.
Para o Acampamento


Colchonete



Saco cama



Bolsa de produtos de higiene



Snacks ou reforço alimentar

Higiene E Segurança
É obrigatório:
Uso de chinelos no cais da piscina e o banho após a atividade.
Não é permitido:
Correr no cais da piscina, nem realizar qualquer ação que possa colocar em risco a

a participação na atividade.

Moradia Complexo do Jamor, Estrada da Costa, 1495-688 Cruz Quebrada
+351 21 415 81 90/91
+351 21 419 17 39
secretaria@fpnatacao.pt
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sua segurança ou a segurança dos outros participantes.

FICHA DE INSCRIÇÃO
Clube, Escola, Entidade:
Responsável:
Contacto telemóvel:
Endereço Eletrónico:
Nº
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________
INSCRIÇÕES
Nome do Atleta

Ano Nascimento

TAXA DE INSCRIÇÃO
Filiados FPN / PAN – Gratuito
Não filiados – 3€/jogador

_______𝐽𝑜𝑔𝑎𝑑𝑜𝑟𝑒𝑠 ×0€=________€
_______𝐽𝑜𝑔𝑎𝑑𝑜𝑟𝑒𝑠 ×3€=________€

Data:
Assinatura ou
carimbo do
Clube:
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PREENCHER A FICHA EM LETRAS MAIÚSCULAS E ENVIAR COM O COMPROVATIVO DE
PAGAMENTO
Email: isabel.lavinha@fpnatacao.pt

Moradia Complexo do Jamor, Estrada da Costa, 1495-688 Cruz Quebrada
+351 21 415 81 90/91
+351 21 419 17 39
secretaria@fpnatacao.pt

Autorização
Exmo. Senhores:

Queremos começar por felicitá-lo pelo facto do seu educando/a ser um participante no I
ENCONTRO NACIONAL DO JOVEM JOGADOR.
Para tal, pretendemos que autorize a sua deslocação e presença no referido evento que
se realizará em CASTELO DE VIDE, entre os dias 15 e 16 de junho de 2019.

O/A
encarregado/a
de
educação
(Pai,
Mãe
ou
tutor
legal)
de___________________________________________ declara que tomou conhecimento da
referida ação e autoriza que o/a seu educando/a se desloque para as atividades
desportivas e recreativas organizadas pela FEDERAÇÃO PORTUGUESA DE NATAÇÃO
(FPN), para o qual se inscreveu, acompanhado/a do dirigente, Chefe de equipa ou
pessoal técnico, ilibando a esta FPN, e consequentemente ao seu staff de qualquer
responsabilidade derivada de negligência ou desobediência do seu educando/a.

______________de ____________de 20_________

O encarregado de educação (Pai, Mãe ou Tutor Legal)
(riscar o que não interessa)

Assinatura: _________________________________
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Numero CC/BI: ______________

Moradia Complexo do Jamor, Estrada da Costa, 1495-688 Cruz Quebrada
+351 21 415 81 90/91
+351 21 419 17 39
secretaria@fpnatacao.pt

