INFORMAÇÕES
PREÇOS:
Sócio: 12,00 € quotas por ano; 3 € jóia de inscrição
Ténis:
Inscrição: 35,00 € (inclui tx. federativa e seguro)
Aulas: 4,00 € / aula
1,00 € / aula de chuva
Nota: Faltas do utente não serão descontadas

www.gcvilacondense.com

Guia do Atleta
Época 2013 / 2014

Desconto Famílias Numerosas (Federação) – 5€/mês
Pack Anual – ao pagar o ano na sua totalidade tem a
oferta do último mês (Julho)

Horário da Secretaria do G.C.V.:
De segunda a sexta-feira das:
09h30-12h30 e das 14h30-18h30

Secção de Ténis

REGULAMENTO
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A Escola de Ténis terá início a 2 de Setembro e termina a 14 de Agosto.
No acto da inscrição, será cobrado aos alunos o valor de 35 euros referente à
Jóia, e cada aula será taxada a 4 euros. Serão contabilizadas as aulas possíveis
do mês sendo que, em caso de falta por parte do aluno será cobrada na mesma
a aula.
A inscrição e a licença desportiva e respectivo seguro, têm a validade de 12
meses, sendo por isso renovadas anualmente.
Para activação do seguro é necessário que o utente apresente na secretaria o
exame médico desportivo, para caso de jogador ou um termo de
responsabilidade, para o caso de praticante (doc. em anexo).
A mensalidade, será paga ao treinador ou na secretaria do clube, até ao final
do mês seguinte a que se refere o pagamento. Findo esse prazo será aplicada
uma penalização de 50% sobre o valor em dívida. Caso a mensalidade seja
paga ao professor, devem primeiro contactar a sede do clube para saber o valor
exacto a entregar ao mesmo juntamente com o cartão.
Não será permitida a frequência de um aluno na Escola de Ténis que não tenha
a sua situação de sócio, taxa de inscrição ou pagamentos de mensalidades
devidamente regularizada.
A Escola de Ténis, encontra-se encerrada nos períodos festivos do Natal (24,
25 e 26 de Dez.), Ano Novo (31 de Dez. 1 e 2 de Jan.), Carnaval(3ªfeira) e
Páscoa(Sáb. e Dom.). Também se encontrará encerrada aos Domingos e
restantes Feriados, salvo indicação em contrário.
Apenas será garantida a inscrição no ano seguinte a quem tiver a sua situação
devidamente regularizada do ano transacto.
O Director Técnico poderá propor mudanças de classe tendo em vista o
aproveitamento do aluno e equilíbrio da classe.
O aluno deverá fazer-se acompanhar do cartão da Escola de Ténis actualizado,
que deverá ser apresentado sempre que solicitado.
Os alunos são distribuídos conforme o seu nível técnico e horário disponível,
dentro dos grupos estabelecidos pela Escola de Ténis.
As aulas em grupo só terão inicio se houver um nº mínimo de 3 inscritos.
Não será permitido que os alunos frequentem outras turmas que não a sua, a
não ser que o professor assim o entenda.
As chuvas poderão impedir que as aulas sejam ministradas em face da
impossibilidade dos campos. Nestas circunstâncias, será cobrada a taxa de 1
euro aos alunos.
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Em caso de lesão ou doença do aluno, haverá suspensão da mensalidade
desde que o período que o aluno falta seja superior a 8 dias e mediante
atestado médico.
A desistência temporária ou definitiva de um aluno será antecipadamente
comunicada por escrito ao professor ou no clube mencionando a partir
de que data irá suspender. Caso não o faça, as aulas continuarão a ser
contabilizadas e posteriormente cobradas.
Fora do horário da das aulas, os alunos podem utilizar os courts de ténis
livres caso esteja presente um professor.
O horário de funcionamento da Escola de Ténis é o seguinte:
- Segunda a Sábado das 8.00 às 22.00
Todos os alunos deveram apresentar-se com equipamento apropriado
para a prática do Ténis. Caso não o façam, o professor pode ou não
proibir os mesmos frequentar a aula.
Os casos omissos serão tratados com a direcção do clube e Paulo Gavina.

Formas de Pagamento:
•

Na sede do Clube

•

Directamente ao Professor
o Ligar para a sede a pedir os valores em débito

•

Por transferência bancária: (Banco Santander)
o NIB: 0018 025300200024383 69
o É obrigatório enviar para o e-mail do Clube
o comprovativo da transferência, com a
indiciação do nome do utente ou nº de sócio.
Caso não enviem o comprovativo o Clube
não se responsabiliza por qualquer erro que
possa surgir desta falha.

Contactos:
•
•

Sede Clube: 252 633 362
Prof. Paulo Gavina: 96 342 90 13

•

E-Mail Professor: gavinapaulo@gmail.com

•

E-Mail Clube: gcv@netcabo.pt

