
O valor total relativo à frequência do SUMMER LAB’20 tem 

de ser pago até  01 de julho de 2020. Caso contrário, o par-

ticipante não poderá frequentar o programa.

A Companhia Paulo Ribeiro e o Teatro Viriato reservam-se o 

direito de cancelar todas as atividades do SUMMER LAB’20 

por motivos de força maior, reembolsando os participantes 

relativamente ao valor total pela frequência do SUMMER 

LAB’20. Não se responsabilizam por qualquer custo relativo 

a viagens.

Em caso de cancelamento de última hora pelo participante, 

o valor relativo à frequência do SUMMER LAB’20 não será 

reembolsado pela Companhia Paulo Ribeiro e pelo Teatro 

Viriato, sob qualquer circunstância.

Os participantes podem frequentar apenas algumas disci-

plinas do SUMMER LAB’20, embora o valor a pagar seja igual 

ao definido para o programa integral.

Os participantes menores de idade deverão fazer-se acom-

panhar da respetiva autorização de participação no SUM-

MER LAB’20 que estará disponível para download nos sites 

da Companhia Paulo Ribeiro e do Teatro Viriato. Esta auto-

rização, devidamente preenchida e assinada, deverá ser en-

tregue no primeiro dia do SUMMER LAB’20 à nossa equipa. 

Sem a respetiva autorização, os participantes não poderão 

frequentar o programa.

Não é permitido aos participantes fazer gravações em vídeo 

e/ou fotografias durante a frequência das aulas.

Os participantes estão cientes de que as atividades do SUM-

MER LAB’20 podem ser fotografadas e/ou gravadas em ví-

deo pela Companhia Paulo Ribeiro e pelo Teatro Viriato para 

fins de divulgação deste projeto. Os participantes deverão 

fazer-se acompanhar da respetiva autorização de captação 

e tratamento de imagem que estará disponível para down-

load nos sites da Companhia Paulo Ribeiro e do Teatro Vi-

riato. Esta autorização, devidamente preenchida e assinada, 

deverá ser entregue no primeiro dia do SUMMER LAB’20 à 

nossa equipa. Em caso de participantes menores de idade, 

a autorização deverá ser assinada pelo respetivo encarrega-

do de educação. Os participantes não podem, sob nenhuma 

circunstância, reivindicar direito de reclamar a propriedade 

dessas imagens.

A Companhia Paulo Ribeiro, o Teatro Viriato e o Instituto 

Politécnico de Viseu (IPV) não se responsabilizam pela su-

pervisão dos participantes durante a sua estadia nas resi-

dências dos Serviços de Ação Social do IPV, que dispõem de 

vigilante durante 24h.

Os participantes estão sujeitos ao cumprimento cabal de to-

das as regras de funcionamento, preservação e de seguran-

ça de todos os espaços onde se realizam as aulas. O mesmo 

é aplicado às residências dos Serviços de Ação Social do IPV 

(www.ipv.pt/sas/alojamento.htm).
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A Companhia Paulo Ribeiro e o Teatro Viriato disponibilizam 

o transporte gratuito entre as residências dos Serviços de 

Ação Social do IPV e o Teatro Viriato e vice-versa, entre os 

dias 13 e 19 de julho, ao início da manhã e ao final da tarde. 

Em caso de atraso dos participantes relativamente ao horá-

rio e ponto de encontro estabelecidos, a Companhia Paulo 

Ribeiro e o Teatro Viriato não se responsabilizam por esse 

transporte. Todas as deslocações extraordinárias serão da 

responsabilidade dos participantes.

Todas as atividades do SUMMER LAB’20 estão cobertas por 

um seguro de Acidentes Pessoais de Grupo, em vigor desde 

as 16h00 de 12.07.2020 até às 14h00 de 20.07.2020 (ex-

tensível a todos os espaços e percursos contemplados no 

âmbito do programa do SUMMER LAB’20, incluindo o aloja-

mento).

No final do programa SUMMER LAB’20, será atribuído aos 

participantes um certificado de participação, com a descri-

ção das disciplinas e da respetiva carga horária.


