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SCORNIO® TRAINING JUNIOR  
 

Documento actualizado em: 27 de Dezembro de 2022 

 

ATENÇÃO:  

 

 Para uma melhor organização pessoal, leia este documento. 
 

 A participação no SCORNIO TRAINING JUNIOR implica a aceitação das 
CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO, do REGULAMENTO e da RESPONSABILIDADE DO 
PARTICIPANTE E RENUNCIA DE RESPONSABILIDADE. 

 

 

CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO DO SCORNIO TRAINING JUNIOR 

 

DESCRIÇÃO: 

Treino outdoor de obstáculos / militar para jovens dos 10 aos 17 anos. 

Treino programado para que os jovens desenvolvam as suas habilidades 
comportamentais, físicas e psicológicas, essenciais para o seu futuro. 

Os jovens vão aprender as melhores técnicas para transpor obstáculos, trepar, saltar, 
carregar, rastejar e muito mais. Uma experiência cheia de aventuras, desafios e muitos 
momentos inesquecíveis de superação e diversão. 

  

 

No SCORNIO JUNIOR TRAINING as palavras de ordem são: 

 Disciplina 

 Responsabilidade 

 Autoestima 

 Positivismo 

 Respeito 
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 Valorização Pessoal 

 Liderança 

 Destreza física e coordenação motora 

 Entreajuda 

 Diversão 

 

 

DATA:  

15 DE JANEIRO 2023 

 

LOCAL: 

 
Bateria das Lages – Oeiras 

R. Nuno Álvares Pereira 
Oeiras, Lisboa 2780-967 Portugal + Mapa do Google 

Telefone: 

+351 910 737 447 

Site: 

https://goo.gl/maps/nHkYvXFrMLQpwqX76 

 

HORÁRIO:  

Início: Domingo das 14:30 

Fim: Domingo às 17:30  

 

DURAÇÃO: 

3 horas 

 

EXISTE UM LIMITE DE INSCRIÇÕES?  

Sim, 30 participantes. 
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EXISTE UMA IDADE MÍNIMA E MÁXIMA PARA PARTICIPAR NO SCORNIO TRAINING 
JUNIOR?  

Sim. A idade mínima é de 10 anos e a máxima de 17 anos. 

 

AS INSCRIÇÕES PODEM SER TRANSMISSÍVEIS?  

Não. 

 

AS INSCRIÇÕES PODEM SER DEVOLVIDAS?  

Não. 

 

A QUE TENHO DIREITO PELA INSCRIÇÃO?  

- 1 Participação no SCORNIO TRAINING JUNIOR 

 

VALOR DA INSCRIÇÃO: 
 
- Valor por jovem: 25€  
 
DESCONTO ESPECIAL  

- Por jovem: 20€, valor exclusivo a participantes de edições anteriores do SCORNIO 
JUNIOR BOOTCAMP 

 
 

O QUE ACONSELHAMOS A VESTIR: 

 Roupa técnica de secagem rápida e térmica 

 Ténis de outdoor 

  

EQUIPAMENTO OBRIGATÓRIO: 

 Garrafa para água: 1 litro ou maior 
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EXISTIRÁ ALGUMA FORMA DE NOS LAVARMOS NO FINAL DO SCORNIO TRAINING 
JUNIOR? 

Sim. 

 

POSSO TIRAR FOTOS OU FAZER FILMAGENS?  

Não. 

 

EXISTIRÃO PRIMEIROS SOCORROS NO SCORNIO TRAINING JUNIOR?  

Sim. 

 

EXISTIRÁ SEGURO DE ACIDENTES PESSOAIS PARA OS PARTICIPANTES?  

Sim. 

 

É NECESSÁRIO SABER NADAR?  

Não. 

 

 

REGULAMENTO DO SCORNIO TRAINING JUNIOR  

 

1. Os Participantes devem reunir as condições de saúde necessárias à prática 
destes SCORNIO TRAINING JUNIOR; 
 

2. Todos os Participantes são obrigados a seguir as normas, regras e instruções 
dadas pelos Instrutores; 
 

3. Os Participantes devem compreender e reconhecer todos os riscos associados 
ao SCORNIO TRAINING JUNIOR; 
 

4. É da responsabilidade dos Participantes, notificar os Instrutores, em caso de 
indisposição ou ferimento; 
 

5. A aceitação do presente Regulamento implica a autorização por parte dos 
Participantes e seus encarregados de educação para a gravação total ou parcial 
da sua participação e concordância para que a organização utilize as imagens 
dos Participantes para a promoção e difusão do SCORNIO TRAINING JUNIOR em 
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todas as suas formas (Televisão, rádio, imprensa escrita, vídeo, fotografia, 
internet, cartazes, meios de comunicação social, etc.), cedendo todos os direitos 
à sua exploração comercial e publicitária que considere oportuno executar, sem 
direito, por parte dos Participantes, a receber qualquer compensação 
económica; 
 

 

Os casos omissos deste Regulamento serão resolvidos pela Organização, de cujas 
decisões não terão espaço a recurso. 

 

Responsabilidade do participante e Renúncia de Responsabilidades 
 

 
Eu, encarregado de educação do menor participante do SCORNIO TRAINING JUNIOR 
declaro que li, compreendo e aceito todas as condições presentes nesta declaração. 
  
Declaro ainda que autorizo o meu educando a participar no SCORNIO TRAINING JUNIOR, 
que os mesmos reúne todas as condições, fisicas e psicológicas, necessárias para poder 
participar no SCORNIO TRAINING JUNIOR, e que o mesmo não tem perturbações do foro 
psiquico que possam colocar em risco os seus colegas e equipa SCORNIO. 
 
A organização adverte-me que neste SCORNIO TRAINING JUNIOR existem riscos 
inerentes à presença de obstáculos naturais e artificiais.  
Estou consciente de que este tipo de eventos por se desenvolver num ambiente 
natural, é de difícil controle e acarreta um risco adicional para os participantes. É por 
isso que o deixo participar de livre vontade e iniciativa, assumindo plenamente os riscos 
e as consequências da sua participação.  
 
Autorizo que a organização lhe preste primeiros socorros e outros tratamentos médicos 
em caso de ferimentos ou doenças e, por este meio, liberto qualquer responsabilidade 
ou reivindicação decorrente de tal tratamento.   
 
Autorizo os organizadores a utilizarem as fotografias, imagens, vídeos, filmes, gravações 
ou qualquer outro registo das actividades do SCORNIO TRAINING JUNIOR para qualquer 
propósito legítimo em perpetuidade e compreendo que não terei direito a nenhum tipo 
de Compensação.  
 
Com a inscrição do meu educando neste TREINO, eu concordo e aceito todas as regras 
e regulamentos do SCORNIO TRAINING JUNIOR.  
 


