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Agradecemos desde já pelo interesse de participar na 3ª Edição do Sunlive Basketball Camp que 
irá decorrer em Sangalhos, Aveiro, Portugal em Julho/Agosto 2020. Nesta apresentação, irá 
encontrar a informação essencial relativa ao Campus. Se desejar poderá entrar em contacto com o 
Director do Campus, Josh Merrington pelo email basketbacademy@sunlive.pt  se tiver mais  
alguma questão a colocar. 
 

O Sunlive Basketball Camp irá reunir treinadores e jogadores de todo o Mundo numa localização 
excelente oferecendo uma oportunidade única aos participantes.
 

O Campus foi criado não apenas para ajudar os participantes a desenvolver as suas aptidões de 
Basquetebol mas também criar um ambiente desafiador e divertido.
 

Esperamos que o nosso Campus seja uma ferramenta de motivação para todos os participantes de 
forma a ajudar a se tornarem melhores jogadores e a desenvolver técnicas importantes.
  

O Sunlive Basketball Camp tem a oferecer:
 

- Fantásticas Instalações
- Treinadores Profissionais e Internacionais
- Actividades de desenvolvimento Técnico
- Strength & Conditioning
- 1v1, 3v3  e  competições diversas
- Organização de Torneio Interno (5v5)
- Convidados Especiais e Treinadores
- Prémios 
- Análise individual do jogador e respectivo feedback

 

Convidamos- te a participar no Sunlive Basketball Camp a 
fazer parte da Familia Sunlive Basketball!

Bem-vindos



Localização & Instalações
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O Sunlive Internacional Campus de Basket irá decorrer em Sangalhos, Aveiro, Portugal. 
Todas as actividades de Basket terão lugar no Pavilhão Desportivo de Sangalhos.

O Pavilhão Desportivo de Sangalhos é dotado de 3 campos de Basket no total com medidas 
oficiais, tem um ginásio, um departamento para fisioterapia e balneários, o que nos permite ter à 
disposição para os nossos participantes um ambiente profissional.



Estalagem de Sangalhos

Hotel | Alojamento

A Sede da Sunlive Group, a Estalagem de Sangalhos é um Hotel específico para Desporto com 
vista panorâmica para a Natureza envolvente.

A Estalagem de Sangalhos é a base (Alojamento) de treino para muitos atletas a nível 
Internacional, que já participaram em múltiplos Jogos Olímpicos e Campeonatos Mundiais nas 
mais variadas modalidades desportivas. O Staff do Hotel é amigável e acolhedor, com uma vasta 
experiência de trabalho com atletas de todas as idades e modalidades desportivas.

Os Participantes terão 3 refeições por dia no Hotel. Todas as refeições serão em regime Buffet com 
uma vasta variedade de opções à disposição. Deve indicar se houver alguma restrição alimentar 
no formulário de inscrição. Nos tempos livres, os participantes terão acesso completo às 
instalações do Hotel, que incluem a piscina exterior, o jardim, a sala de jogos, a área de recepção e 
internet gratuita por wi-fi.
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*Os Participantes terão de trazer apenas o que for essecial. A Sunlive Sports não se responsabiliza por 
perdas ou furtos durante o Campus.

-  Kit de treino de Basketball suficiente 
    para 5 dias
-  Calçado de treino de Basketball
-  Garrafa de água
-  Roupa e calçado casual
-  Produtos de Higiéne
-  Chinelos 
-  Protector Solar
-  Roupa de praia
-  Toalhas
-  Dinheiro

-  Kit de treino de Basketball 
-  Calçado de treino de Basketball
-  Roupa e calçado de muda
-  Saco de Desporto
-  Garrafa de água
-  Dinheiro

Será disponibilizado um Banco do Campus onde todos os participantes podem depositar dinheiro
 e fazer levantamento do mesmo para consumos.

É recomendado aos Participantes trazer os seguintes itens:
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Detalhes da Reserva

Detalhes de Pagamento

O que trazer

INSCREVA-SEhttps://forms.gle/WptuZm2JczHZ27Ca6

Bank Details
Company - Sunlive Sports, LDA
Adress - R Narciso Da Marça SN 3780-101 SANGALHOS
N.I.B.: 001800034728631502035
IBAN: PT50001800034728631502035
BIC/SWIFT: TOTAPTPL
Bank: Santander Totta
Balcão: MALAPOSTA

Para efectuar a sua inscrição por favor visite  www.basketball.sunlive.pt ou clique no botão  de resgisto 
e será  direccionado para o formulário de inscrição.

As inscrições estão abertas até dia 31 de Maio de 2020.
Para garantir a sua vaga no Campo terá de ser efetuado um depósito de €100 (não reembolsável). 
O valor total do pagamento para o Campo terá de ser pago até 31 de Maio de 2020 ou a vaga sera 
atribuída a outro jogador presente na lista de espera. Apenas existem 144 vagas no total. Assim que 
essas vagas sejam preenchidas, as inscrições recebidas passam para a lista de espera.

O Pagamento do Campos deve ser pago na totalidade
Regime interno €395 (€375 pagamentos efectuados ate 01.12.19)
Regime externo €195  (€180 pagamentos efectuados ate 01.12.19)
*Opção de pagamento em 3 prestações (valido ate 01.12.19).
Por favor, pague por transferência bancária para a conta referida.  E enviar a confirmação de Pagamento 
para o email basketacademy@sunlive.pt
Referência: SBC20 + Inicial do atleta & Sobrenome = E.g. SBC20JSILVA



Termos & Condições
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Contactos

Josh Merrington
Director do Campus

E: basketacademy@sunlive.pt
T: +44 7841 341 677 (UK)
T: +351 234 745 133 (PT)

Seguidamente apresentam-se as Políticas e Procedimentos do Sunlive Sports relativamente ao Sunlive 
Basketball Camp. Recomendamos que os leia cuidadosamente antes de concordar.

Política de Inscrição
Para garantir a sua vaga no Campo terá de ser efetuado um depósito de €100 (não reembolsável). Com o 
comprovativo desse depósito a sua vaga estará garantida até 31 de Maio de 2020. O valor total do pagamento 
para o Campo terá de ser pago até 31 de Maio de 2020 ou a vaga sera atribuída a outro jogador presente na 
lista de espera.

Política de cancelamento
Um reembolso total (excluíndo o sinal de €100 depositados para garantir a inscrição)  será dado sempre que o 
cancelamento ocorra no ou antes do dia 1 de junho de 2020. Todos os cancelamentos depois do dia 1 de junho 
de 2020. possuem uma taxa de cancelamento de 60%. QUANDO O CANCELAMENTO OCORRER APENAS 48 
HORAS ANTES DO CAMPO, NÃO HAVERÁ REEMBOLSO.

Política de Doença / Lesão
Não haverá reemolso quando um atleta adoecer ou se lesionar no campo, ficando incapacitado de participar 
no mesmo. Se um atleta ficar doente durante o campo ou se se lesionar de tal forma que não consiga participar 
ativamente no mesmo, decorridas 24 horas, o (s) pai (s) / tutor (es) será convidado a vir buscá-lo. 
O fisioterapeuta do campo e o administrador do mesmo determinarão a gravidade da lesão / doença.

Danos / lesões / perda de bens
O Sunlive Sports não se responsabiliza por danos ou perda de bens. Recomendamos vivamente que todos os 
objetos de valor sejam deixados em casa.

Regras do campo
Os participantes devem seguir as instruções da equipa de treinadores responsável. O mau comportamento e 
o bullying podem resultar na expulsão do atleta do Campo de Basquetebol Sunlive e a tarifa do Campo não 
será reembolsada. Por questões de segurança, os participantes não poderão sair das instalações do Pavilhão 
de Sangalhos ou da Estalagem de Sangalhos durante a semana do Campo. Se um atleta for expulso do Campo 
de Basquetebol Sunlive, o (s) pai (es) / tutor (es) será imediatamente obrigado a retirá-lo do Campo.

Emergência médica
Em caso de emergência médica, o Sunlive Sports levará o atleta para o hospital / clínica médica mais próximo 
o mais rapidamente possível e entrará imediatamente em contato com o (s) pai (s) / tutor (es).

Fotografias / Vídeo
Todos os participantes no campo poderão constar em material fotográfico ou de vídeo para fins promocionais 
do Sunlive Sports. Se algum (s) pai (s) / tutor (es) não autorizar que seus filhos sejam fotografados ou filmados 
pelo Sunlive Sports para fins promocionais, devem expressá-lo por escrito antes do início do campo para 
Estalagem de Sangalhos, Rua Narciso da Marca, Sangalhos, Anadia, Portugal, 3780 -101 

Seguro
Estamos cobertos pelo seguro de acidentes pessoais.

A aceitação destes termos e condições significa total concordância com todas as políticas acima mencionadas 
e cumprimento de toda a regulamentação estabelecida pelo pessoal do Sunlive Basketball Camp.


