
A- Introdução 
O Bootcamp tem a duração de 36 horas e visa a resolução prática e apresentação de um protótipo para solucionar alguns 
problemas reais existentes na nossa sociedade. 
O objetivo dos Bootcamps é o desenvolvimento da criatividade, da autonomia, do trabalho em equipa e do espírito 
empreendedor nos estudantes do Ensino Secundário,   facilitando-lhes o acesso a um conjunto de competências que serão 
fundamentais à sua futura vida profissional. 

B- Objetivos 
1.Contribuir para a formação de cidadãos aptos para o mundo contemporâneo e empresarial; 
2. Incutir na população mais jovem os conceitos de idealização e concretização; 
3. Aplicar os conceitos lecionados nas escolas em projetos reais; 
4. Fomentar o trabalho em equipa e espírito empreendedor. 

C- Data e Local 
O 1º Bootcamp 36h Non Stop! decorrerá nos dias 6 e 7 de janeiro de 2018, no CEi (Centro de Empresas Inovadoras), 
situado na Avenida do Empresário, nº1 em Castelo Branco. 

D- Duração 
A atividade terá início às 09h00 do dia 6 de janeiro de 2018 e culmina no dia 7 de janeiro de 2018 às 21h00. 

E- Tema- 1º Bootcamp- 36 h non stop
Socialmente falando! 
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F- Participantes 

1. Os participantes deverão ser alunos do Ensino Secundário, e devem frequentar um dos dois Agrupamentos de Escolas 
da cidade de Castelo Branco: Agrupamentos de Escolas Amato Lusitano e Agrupamento de Escolas Nuno Álvares. 
2. As equipas participantes no concurso devem ser constituídas por 3 a 5 elementos. 
3. Os elementos que se inscreverem individualmente, e dentro do prazo das inscrições, serão agrupados com os restantes 
elementos pela equipa organizadora do evento. Desta decisão não há possibilidade de recurso.
4. Todos os alunos que são menores de idade deverão ter um documento de autorização devidamente assinado pelo 
encarregado de educação. A participação de jovens menores só terá efeito se devidamente autorizada, mediante assinatura 
do respetivo Encarregado de Educação ou Responsável Legal. Esta autorização será enviada para o correio eletrónico dos 
Encarregados de Educação, de modo a poderem preencher a mesma atempadamente. 
5. No primeiro dia de Bootcamp- dia 6 de janeiro de 2018- todos os participantes devem vir acompanhados da 
autorização referida no ponto anterior (quando menores). 
6- Todos os participantes estão abrangidos pelo seguro escolar.  

G- Direitos dos participantes 
O participante tem direito a: 
• Alimentação (um pequeno almoço, 2 almoços, 1 jantar e um lanche convívio); 
• Alojamento (feminino e masculino) no CEi; 
• Programa educativo e atividades; 
• Enquadramento pedagógico por animadores com formação especializada; 
• Certificado de Participação para todas as equipas; 
• Prémios para as 3 equipas vencedoras. 

H- Deveres dos participantes 
• Não havendo qualquer disposição em contrário da parte dos Pais e/ou Encarregados de Educação, o participante só 
sairá do Bootcamp na data de términus da atividade. 
• Não será permitida a saída dos participantes do local onde decorre a atividade, sozinhos ou acompanhados. 
• Caso algum participante, por força maior, tenha que se ausentar das instalações, será excluído definitivamente do 
evento. 
• Os participantes devem acatar todas as instruções estabelecidas pelos monitores. 
• É expressamente proibido o consumo de bebidas alcoólicas e/ou outras substâncias psicotrópicas durante a atividade do 
Bootcamp. 
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H-Deveres dos participantes(continuação) 

• Qualquer ato de violência verbal ou física, por parte de um ou vários elementos de uma equipa, pode resultar na 
expulsão dos elementos em causa, a decidir pela equipa organizadora do evento. 
• É expressamente proibido levar objetos que possam colocar em perigo a integridade física de qualquer interveniente. 
• Os participantes que tomem uma medicação habitual, devem fazer-se acompanhar da mesma para as 36horas. 

I- Informações relevantes: 
Cada participante deverá fazer-se acompanhar: 
1) Mochila contendo roupa adequada para dois dias incluindo um pijama. 
2) Artigos de higiene geral (devido às caraterísticas das infraestruturas não será possível usufruir de duche)
3) Toda a roupa, bem como os objetos de uso pessoal, deverão ser marcados de forma a serem facilmente reconhecidos 
pelo proprietário. 
4) Saco cama e um colchão adequado 
5) Excluindo as refeições fornecidas pelo CEi, cada participante deve levar uma mochila com todos os suplementos 
alimentares que entender. 

J- Disposições finais 
A Equipa do Cool Working informará sempre os Pais e/ou Representantes Legais sobre quaisquer situações ou 
ocorrência anómala que venha a suceder durante a permanência dos alunos na atividade. 
Todas as situações não previstas neste regulamento, que possam surgir durante a atividade, serão devidamente 
analisadas e resolvidas pela equipa organizadora. 


