EQUIPAMENTOS DE FITNESS AO AR LIVRE:
Conhecer os requisitos da norma de segurança Europeia
(Ginásios de ar livre, Circuitos de manutenção)

Datas - 7 e 9 de Dezembro 2021 - Duração: 7 horas

CURSO ONLINE - FORMAÇÃO CERTIFICADA
CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO
Ação de Formação

Datas

07/dez
Equipamentos de Fitness ao Ar Livre:
Conhecer os requisitos da norma de
segurança Europeia
(Ginásios de ar livre, Circuitos de manutenção)

09/dez

Conteúdos Programáticos
Enquadramento legal e normativo
Desenvolver competências de avaliação do risco nos ginásios de ar livre com
equipamentos de fitness instalados no espaço público, frequentemente na
envolvente de espaços de jogo e recreio destinados a crianças;
Adquirir conhecimentos sobre os requisitos de segurança dos equipamentos de
fitness a nível Europeu e desenvolver um maior sentido crítico para uma melhor
protecção da saúde dos utilizadores;
Adquirir competências para efectuar inspecções técnicas, classificar o nível e tipo
de risco bem como para definir prioridades de intervenção com melhor
conhecimento e capacidade de interpretação das normas de segurança;
Adquirir competências para um melhor desempenho no acompanhamento do
projecto de espaços de desporto informal e na escolha e instalação dos
equipamentos destes espaços bem como na sua gestão.

Duração/ h

7h (2x3,5h)
Das
09h30/13h00

Valor

180,00 €

*a este valor acresce o IVA à taxa de 23%

A inscrição só é efetiva após o pagamento e preenchimento do formulário
Estes valores incluem:
● Documentação de apoio
● Certificado de formação.
Condições gerais:
● As inscrições são confirmadas com o pagamento do valor total.
● As faturas são emitidas a pronto pagamento.
Desistências: Não haverá lugar a qualquer reembolso.
Para colaboradores da mesma entidade, será feito um desconto de 5% sobre o valor de inscrição normal, na inscrição
do 2º participante, e a partir do 3º inscrito um desconto de 10% (não cumulativo com outros descontos).
Reservamo-nos o direito de cancelar ou adiar esta ação, caso não haja um número suficiente de inscrições que a
viabilizem; nesse caso, os valores pagos serão devolvidos ou afetados a outra ação de formação (a acordar com o
cliente).

Dados de pagamento: IBAN PT50 0010 0000 4450 6070 0013 0 - SWIFT/BIC BBPIPTPL
Enviar o comprovativo de pagamento para: info@h-menezes.pt
Parceria

formacao@h-menezes.pt - https://h-menezes.pt

