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Regulamento Interno 
 

 

 

A época da modalidade do ténis é constituída pelos 12 meses do ano, começando a Setembro e 

acabando em Agosto.  

 

1. A inscrição para a época 2016/2017 terá um valor de: 

1.1 Para os atletas que pretendam ser federados - € 30,00 (Trinta euros) 

 

2. As aulas têm a duração de 50 minutos.  

 

3. A escola de ténis encontra-se encerrada nas datas festivas: Natal (24 e 25 Dez.), Ano Novo (31 Dez. a 

01 Jan.), Carnaval (3ª Feira) e Páscoa (Sexta a Domingo).  

 

4. A mensalidade deverá ser paga até ao dia 08 do corrente mês.  

4.1 O pagamento do mês de Agosto será efectuado faseadamente, nos primeiros três meses 

seguintes à data da inscrição.  

 

5.  No período de férias dos alunos serão repostas as aulas em falta. Horário a combinar com o 

respectivo técnico.  

 

6. São consideradas aulas a repor as seguintes situações: 

6.1 Doença do técnico 

6.2 Doença do aluno (quando justificada por atestado médico) 

6.3 Devido ás más previsões climatéricas, os campos poderão não reunir as condições necessárias á 

prática desta modalidade, nessas circunstâncias, todas as aulas serão compensadas. 

6.4 Excepcionalmente e desde que avisem com 48 horas de antecedência, poderá haver uma troca de 

horários. 

 

7. Em caso de lesão ou doença do aluno não haverá suspensão do pagamento da mensalidade, de forma 

a assegurar o lugar no grupo de treino habitual. Aplicando-se o ponto n.º 5 deste regulamento interno 

ou na possibilidade de conciliação de horários estas serão repostas logo que possível.  

 

 

Nome do Atleta:   



Almada, 01 de Setembro de 2016 
 Página 2 
 

8. A desistência ou interrupção do aluno terá que ser comunicada com um prazo de 30 dias de 

antecedência, de modo a que os alunos que se encontrão em lista de espera possam ser integrados. A 

desistência ou interrupção deverá ser comunicada até ao dia 08 do mês corrente, por forma a evitar o 

pagamento da mensalidade do mês seguinte.  

 

9. O técnico poderá propor a mudança de grupo tendo em vista o aproveitamento do aluno e o 

equilíbrio do mesmo.  

9.1 No caso de o aluno ser proposto pelo técnico a alterar o seu plano de treino a mensalidade 

será ajustada conforme o acordado entre ambos. 

 

10. Sempre que os alunos participem em torneios, federados ou sociais, deverão impreterivelmente 

usar o equipamento do clube, por forma a estarem devidamente identificados. Na falta do mesmo o 

aluno será penalizado no treino seguinte. 

 

11. Não será permitida a frequência de alunos que não tenham a mensalidade em dia.  

 

12. Os alunos deverão respeitar as normas de utilização dos campos, os técnicos e os restantes atletas.  

12.1 Não é permitido comer dentro dos campos. 

12.2 O lixo deverá ser colocado nos respectivos contentores 

12.3 Interdito o uso de equipamento electrónico (telemóvel, tablet, pc, etc)  

12.4 Uso obrigatório de equipamento/calçado adequado 

12.5 No caso de o aluno chegar após o início do treino, deverá fazer o aquecimento no exterior e só 

depois entrar em campo. 

12.6 O comportamento impróprio dos atletas, quer seja em competição, em treinos ou até mesmo em 

convívio no clube, será penalizado de acordo com o técnico e o respectivo aluno, ou pelos responsáveis 

quando este for menor.  

 

13. Todos os atletas do clube serão obrigatoriamente constituídos sócios do mesmo no ato da inscrição: 

13.1 Emissão do cartão € 5,00 (Cinco euros)  

13.2 A quota mensal tem um valor de € 2,00 (dois euros), que deverá ser paga juntamente com 

a mensalidade. 

 

14. Todos os casos omissos ao regulamento serão resolvidos pelo director técnico. 

  

       O director técnico              O atleta/responsável 

_______________________      _________________________  

   (Prof. Jorge Conceição) 

 


