
 

CONDIÇÕES GERAIS 
LONDON QUEST 2010 

 

INSCRIÇÃO 

A actividade London Quest 2010 encontra-se reservada apenas a alunos do 3º Ciclo do Ensino Básico e Secundário. 

Cada participante pode-se inscrever numa das seguintes semanas/conceitos: 

- 01 a 07 de Agosto  |  Classic     

- 08 a 14 de Agosto  |  Adventure 

- 15 a 21 de Agosto  |  Extreme 

- 22 a 28 de Agosto  |  Experience 

 

Estão incluídos na inscrição os seguintes benefícios: 

- Alojamento – Sete dias / Seis noites – Baden Powell House **** Hostel - Casa dos Escuteiros em Londres 

Todos os alunos ficarão instalados em quartos de quatro a doze camas, equipados com casa de banho, televisão e 

ar condicionado. 

- Actividades – todas as actividades da viagem (museus, palácios, espectáculos, etc.). 

- Alimentação – Pequeno-almoço Buffet e Jantar (excepto uma noite) no local de alojamento. 

Todas as refeições não incluídas serão realizadas de acordo com os locais da actividade. 

- Transportes – todas as deslocações da actividade (metro, red bus, comboio, etc.). 

- Seguro de Viagem – seguro de Acidentes Pessoais com Assistência em Viagem da Fidelidade Mundial, que garante 

o pagamento de capitais e/ou indemnizações, por danos ou lesões corporais sofridas pelas Pessoas Seguras, ao 

abrigo das coberturas contratadas, em consequência de acidente que ocorra durante a viagem. 

- Passagem Aérea –  serão feitos os seguintes voos através da Companhia Aérea TAP: 

Partida: TP 354 Lisboa / Londres (LHR)  07h45 - 10h35       Regresso: TP 365 Londres (LHR) / Lisboa  19h30 - 22h00 

A Agência de Viagens Abreu será responsável pela reserva dos voos da actividade. 

Todas as deslocações aéreas são da responsabilidade da Companhia Aérea TAP e da Agência de Viagens Abreu, 

ficando a UNIRmais isenta de quaisquer responsabilidades no que diz respeito a atrasos, incumprimento de datas 

de voos, etc. 

- Material Didáctico – Todo o material necessário para a actividade (canetas, dicionários, mapas, material 

interactivo, etc). 

 

No acto da inscrição deverá ser entregue a ficha de inscrição e pago o valor da actividade (primeira prestação ou 

totalidade), para que a mesma seja considerada válida. 
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DOCUMENTAÇÃO 

A inscrição e participação na actividade London Quest 2010 pressupõem o conhecimento e aceitação de todas as 

condições gerais da actividade e entrega dos seguimentos documentos: 

- Ficha de inscrição com todos os campos devidamente preenchidos 

- Ficha médica devidamente preenchida e assinada pelo respectivo médico de família (mais vinheta); 

- Declaração de saída do país assinada pelos tutores legais do aluno e reconhecida de forma legal; 

- Fotocópias e originais de B.I../Cartão de Cid. + Cartão de Saúde + Cartão de Seguro de Saúde (opcional) 

Recomendamos a todos os participantes a aquisição do Cartão Europeu de Seguro de Doença. 

Todos estes documentos deverão ser entregues até ao dia da reunião de “pré-partida”, com excepção dos 

documentos originais, que devem ser entregues no dia e local de partida. Aconselhamos ainda todos os 

participantes a levar consigo uma fotocópia do Bilhete de Identidade/Cartão de Cidadão. 

 A não entrega de qualquer documento é da responsabilidade do Enc. de Educação do participante, reservando-se à 

UNIRmais a opção de anular a participação na actividade, não lhe concedendo qualquer direito de reembolso. 

 

CONDIÇÕES DE PAGAMENTOS 

O pagamento da actividade poderá será feito nas seguintes condições: 

- Inscrição Individual    990 euros + IVA (Pronto Pagam.)         |       1040 euros + IVA (Pagam. a Prest.) 

- Inscrição Equipa    940 euros + IVA (Pronto Pagam.)         |         990 euros + IVA (Pagam. a Prest.) 

                                                 A inscrição de equipa só será valida através da inscrição simultânea de 5 elem. 

O pagamento a prestações será feito nas seguintes condições: 

- 1ª Prestação    |  até dia 30 de Abril            150 euros + IVA 

- 2ª Prestação    |  até dia 21 de Maio           350 euros + IVA 

- 3ª Prestação    |  até dia 16 de Julho 490€/540 euros + IVA  

Todos os valores estão sujeitos á taxa de IVA em vigor, podendo ser alterados caso a taxa seja alterada. 

A inscrição poderá ser anulada caso os prazos dos pagamentos não sejam cumpridos.  

Todas as promoções e vales de desconto serão descontadas/os directamente em caso de pronto pagamento ou na 

última prestação em caso de pagamento a prestações. 

O pagamento da actividade poderá ser feito nos seguintes modos: 

1 – Numerário               2 – Cheque               3 – Transferência Bancária  (NIB – 0033 0000 4539 0552 9660 5) 

Todos os pagamentos devem ser feitos á ordem de UNIRMOREVENTS LDA e enviadas as cópias do talão de 

transferência com o nome do respectivo participante. 
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BAGAGEM 

A Companhia Aérea TAP é responsável, nos termos legais, pela bagagem de todos os participantes. O aluno deve 

informar os responsáveis, para que possa reclamar por escrito junto da entidade prestadora do serviço no 

momento da subtracção, deterioração ou destruição da bagagem. 

As especificidades da bagagem seguem os regulamentos da companhia aérea. 

 

CESSÃO DA INSCRIÇÃO  

A inscrição pode ser cedida a um novo participante, caso este preencha todas as condições necessárias para a 

viagem e informe por escrito a UNIRmais, até ao dia 30 de Junho de 2010, reservando se a esta o direito de recusar 

essa mesma alteração. Tal cessão deve ser admitida pelos regulamentos que regem a actividade dos meios de 

transporte aplicáveis. A cessão da inscrição responsabiliza solidariamente cedente e cessionário pelo pagamento do 

preço da viagem e pelos encargos adicionais originados. 

 

ALTERAÇÕES DE DATAS 

É dada aos participantes a possibilidade de alteração da semana/conceito de participação na actividade London 

Quest 2010, caso existam ainda vagas na data pretendida, devendo a UNIRmais ser informada por escrito, até ao 

dia 30 de Junho de 2010. Tal alteração deve ser admitida pelos regulamentos que regem a actividade dos meios de 

transporte aplicáveis. A alteração da data responsabiliza o encarregado de educação pelos encargos adicionais 

originados. 

 

DESISTÊNCIAS 

Os participantes podem desistir da actividade mediante comunicação escrita á UNIRmais, tendo direito à devolução 

das quantias pagas deduzidas dos seguintes gastos: 

- Gastos de Gestão (gastos derivados da reserva da viagem e ainda uma percentagem que pode ir até 15% do preço 

da actividade); 

- Gastos de Anulação (gastos não reembolsáveis por parte do meio de alojamento, meios de transporte, visitas 

acompanhadas e demais serviços) 

 

Não se efectuam devoluções depois de iniciada a actividade e os custos que advém dessa desistência não são da 

responsabilidade da UNIRmais. 

Não se efectuam devoluções devido a atrasos ou faltas de comparência. 

 

. 
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CANCELAMENTO / ADIAMENTO DO PROGRAMA 

À UNIRmais reserva-se o direito de cancelar ou adiar a actividade caso o número de inscritos seja inferior ao 

mínimo exigido. Em caso de cancelamento o participante será reembolsado pelo valor pago na totalidade. 

 

RESPONSABILIDADE 

A UNIRmais declina qualquer responsabilidade perante todo e qualquer dano causado ao aluno que não seja 

responsabilidade directa da UNIRmais, não sendo igualmente responsável por perdas, danos pessoais ou a 

propriedades, salvo nos casos previstos na lei. 

 

INCUMPRIMENTO DE REGRAS 

O incumprimento das regras estabelecidas poderá obrigar o aluno a regressar mais cedo a Portugal, sendo os 

custos totalmente suportados pelo Encarregado de Educação: 

- É obrigatório cumprir os horários estipulados para todas as actividades. 

- É proibido a qualquer aluno afastar-se do grupo durante as deslocações pela cidade. 

- É proibido a qualquer aluno afastar-se da sua equipa durante as visitas aos museus/monumentos. 

- É proibido sair de qualquer museu/monumento sem o acompanhamento dos responsáveis. 

- É obrigatória a entrega dos telemóveis dos alunos, aos responsáveis da actividade, no início da viagem. 

- É proibida a utilização de telemóveis fora do horário estipulado para o contacto com os pais (os telemóveis são 

devolvidos todos os dias entre as 19h30 e as 21h00). 

- É proibido perturbar ou danificar qualquer espaço visitado durante a actividade. 

- É proibido desrespeitar qualquer pessoa durante toda a actividade. 

- É proibido danificar propositadamente qualquer objecto que não pertença ao aluno ( Se isso acontecer, o aluno 

fica responsável pelo pagamento/substituição do mesmo). 

- Tabaco, álcool e drogas são expressamente proibidos durante toda a actividade London Quest 2010. 

- É proibido roubar. No Reino Unido é considerado um crime muito grave e severamente punido. 

- É obrigatório respeitar os responsáveis e cumprir todas as regras por eles estabelecidas. 

VALIDADE 

O programa London Quest 2010 e os respectivos preços são válidos até 28 de Agosto de 2010. 

NOTA 

As presentes condições gerais poderão ser acompanhadas por quaisquer outras especificas desde que devidamente 

acordadas pelas partes. 
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