INFORMAÇÕES AOS UTENTES DA SECÇÃO DE GINÁSTICA PARA A ÉPOCA 2013/2014
Ao iniciar mais uma época desportiva, o Ginásio Clube Vilacondense, vem por este meio comunicar a todos os
utentes da seção de ginástica um conjunto de regras e informações para um melhor conhecimento e
participação de todos.
1.Pagamento e Inscrição
No início de cada época desportiva, todos os utentes que pretendam frequentar as classes de ginástica têm que
ser sócios e previamente fazerem a sua inscrição na sede do clube.

• Campeões Nacionais

O valor da Inscrição é de 30 ou 35 euros (consoante a idade) por pessoa (inclui taxa federativa/associativa e
seguro desportivo). Poderá ser paga de uma só vez ou faseada até 3 mensalidades consecutivas num mínimo de
10 euros cada.
A mensalidade para as classes de Formação e Lazer é de 25 euros mensais e para as classes de Competição é de
30 euros.
As mensalidades devem ser pagas até ao dia 10 de cada mês. No caso de incumprimento, o utente ficará
impedido de frequentar as aulas a partir dessa data.
O utente deve ser portador do cartão das mensalidades e apresentá-lo ao professor sempre que solicitado.

• Campeões da Europa

Nota: Em caso de desistência ou outro motivo, o utente não será reembolsado das mensalidades já pagas.
2. Seguro Desportivo

• Campeões do Mundo

O G.C.V. em colaboração com a Federação Portuguesa de Ginástica, tem à disposição do utente um seguro
desportivo (obrigatório), pago no ato da inscrição. Para tal o utente tem que apresentar um atestado de
robustez no prazo máximo de 30 dias a contar da data de inscrição. Caso não o faça o seguro não será ativado.

Nota: o seguro desportivo funciona em sistema de reembolso

Classes de Formação:

3. Pack Anual
Todo o utente que pretenda pagar o ano na sua totalidade, ser-lhe-á descontado o ultimo mês.
4. Desconto a familiares (excepto a inscrição)

BabyGinásio
2/3 anos ( Maternal)
4/5 anos (Formativa)

São considerados familiares pais e filhos
Ex 1: Familiares que frequentam as classes de Formação e/ou Lazer
- Desconto de 2,5 euros por pessoa e classe
Ex. 2: Familiares que frequentem classes de Competição
- Desconto de 5 euros por pessoa e classe
5. Frequência das classes
O utente só pode frequentar as classes em que esteja inscrito e com pagamento em dia. Não é permitida a
frequência de outras classes.
6. Participação nas Festas de Natal, Gala de Ginástica e outros Eventos
A frequência regular ou não por parte do utente nas classes de ginástica durante a época desportiva não implica
forçosamente a participação nos referidos eventos. Assim sendo, esta fica ao critério exclusivo do professor.
7. Horário da Secretaria
A secretaria do Ginásio, encontra-se aberta no horário – manhã 9:30h às 12:30h / tarde 14:30 às 18:30h
Para mais informações consulte o site do clube em www.gcvilacondense.com

Classes de Lazer:
Step
Localizada
Manutenção

Classes de Competição:
Acrobática
Trampolins

Inscrições:
Sede: Rua da Igreja, 16
Telf. 252 633362
email: gcv@netcabo.pt
Web: http://www.gcvilacondense.com/ginastica
Vila do Conde
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Horário – Classes de Lazer e Formação
Classe

Dia

Horas

Local

Professor (a)

Baby Ginásio

Segunda ou Quinta

18:15 às 19:00

Sala

Tânia Ribeiro

Maternal - 2/3 anos

Terça e Sexta

18:15 às 19:00

Sala

Tânia R. e Beta P.

Formativa - 4/5 anos

Segunda e Quinta

18:15 às 19:00

Ginásio

Marta Ferreira

Step

Segunda e Quinta

19:00 às 19:45

Sala

Catarina Santos

Localizada

Quarta

19:00 às 19:45

Sala

Catarina Santos

Manutenção

Terça e Sexta

20:00 às 20:45

Sala

Ana Cruz

Inicio da aulas a 16 de setembro – Pavilhão de Desportos de Vila do Conde
Sites:
www.gcvilacondense.com
www.acrogcv.blogspot.com

Horário – Classes de Competição ( Acrobática e Trampolins )
Classe

Dia

Horas

Local

Professor (a)

Trampolins – Saltitões e Cangurus

Terça, Quarta e Sexta

17:45 às 19:00

Ginásio

Hugo Paulo / Marta Ferreira

Segunda a Sexta

19:00 às 21:30

Trampolins Competição

Sábado (Manhã )

9:00 às 12:00

Ginásio

Marta Ferreira

Sábado (Tarde)

15:00 às 18:00

Acrobática - Iniciação

Segunda, Quarta e Sexta

18:30 às 19:30

Hugo Paulo

Mª João Costa
Miriam Pontes
Ginásio

Acrobática - Pré Competição

Segunda, Quarta, Quinta e Sexta

18:30 às 19:30

Emílio Ferreira
Elisabete Pontes

Acrobática - Competição

Acrobática – Elite competição

Segunda a Sexta

Segunda a Sexta
Sábado

19:30 às 21:30
19:30 às 21:30

Miriam Pontes
Ginásio

9:00 às 12:00
15:00 às 18:00

Inicio da aulas a 2 de setembro – Pavilhão de Desportos de Vila do Conde
Preços: Inscrição 30 ou 35 € | Classes Adultos e Crianças 25.00 € | Classes Competição 30.00 €
Nota: As classes só têm início com o mínimo de 10 alunos | Os horários poderão estar sujeitos a alterações | Pack Anual e Pack Classe (Pedir informação)
Interrupções: Natal | Carnaval | Páscoa
Festa de Natal – ? de dezembro de 2013 | Gala Anual de Ginástica – 05 de julho de 2014

Emílio Ferreira
Cláudia Oliveira

