CÓDIGO DE CONDUTA
Os nossos programas visam proporcionar experiências enriquecedoras, agradáveis e
seguras para todos, o que apenas é possível se determinadas regras forem cumpridas.
Sem prejuízo das regras específicas de cada programa, o presente Código de Conduta
aplica-se a todas as nossas atividades e deve ser assinado, antes da realização das
mesmas, pelos participantes e, no caso de menores, pelos respetivos encarregados de
educação.

DURANTE A REALIZAÇÃO DOS NOSSOS PROGRAMAS É ESTRITAMENTE
PROIBIDO:
•
•
•
•
•
•
•
•

O consumo de estupefacientes;
Qualquer tipo de violência, física ou psicológica;
O desrespeito pela lei portuguesa e do país onde o programa se desenrola;
A prática de quaisquer atos de natureza sexual;
O desrespeito por qualquer pessoa ou pela cultura, costumes e religiões locais;
Causar danos materiais a qualquer bem alheio;
O desrespeito pelas regras específicas de cada programa e pelas orientações dadas
quer pelo staff local quer, nas viagens acompanhadas, pelo líder de viagem;
Nas viagens em grupo, abandonar o grupo sem autorização prévia.

DURANTE A REALIZAÇÃO DOS NOSSOS PROGRAMAS É PROIBIDO AOS
PARTICIPANTES MENORES:
•
•

Fumar;
Consumir álcool.

OS PARTICIPANTES NOS NOSSOS PROGRAMAS DEVEM:
•

•
•

Ser cordiais e respeitosos para com os restantes participantes, o líder de viagem,
o staff local, as famílias de acolhimento e todas as pessoas com quem se
relacionem durante os nossos programas;
Ter uma atitude ambientalmente responsável;
Reportar imediatamente ao staff local, ao líder da viagem ou aos responsáveis
pela EarlyBird:
o Qualquer conduta desrespeitadora do presente Código de Conduta;
o Qualquer tipo de problema suscetível de afetar a qualidade do programa, a
segurança ou o bem-estar dos participantes;
o Qualquer problema de saúde que o afete a si mesmo ou a qualquer outro
participante.

Os participantes que desrespeitem o presente Código de Conduta, bem como as regras
específicas de cada programa, são responsáveis por todos os danos decorrentes da sua
conduta. Caso a gravidade do comportamento o justifique, a EarlyBird pode decidir a
cessação da participação no programa e o regresso do participante a casa, a expensas
suas e sem reembolso do preço pago.

