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Contribuinte N.º 502000988

REGULAMENTO DA ESCOLA DE TÉNIS DO GDOF

1) A escola de Ténis do GDOF funcionará de 1 de Setembro a 31 de Julho.
2) As inscrições podem ser efectuadas na secretaria do clube, por impresso disponível no site do clube
(www.gdof.pt.vu) que após preenchido pode ser enviado para o email oliveiradefrades@gmail.com.
3) A inscrição é efectuada mediante:
3.1 – Ficha de inscrição do clube;
3.2 – Declaração do praticante.
4) O pagamento da mensalidade terá que ser efectuado até ao dia 5 de cada mês. No caso do não
cumprimento dos prazos, o clube reserva-se o direito de suspender a frequência das aulas. Em caso
de desistência antes de terminar o mês, não haverá lugar a reembolso.
5) As inscrições serão aceites e analisadas pelo treinador que decidirá da constituição dos grupos,
tendo em consideração a experiência, idade, número de horas de treino pretendido e, dentro do
possível, horários preferidos pelo inscrito.
6) Cada aula tem a duração de 55 minutos, havendo ainda direito de usufruir de 1 hora de treino livre
depois do treino na escola (a determinar pelo treinador), mas só no caso do segundo court de ténis
estiver livre.
8) O clube não se responsabiliza pela restituição do pagamento de aulas não foram dadas devido às
condições climatéricas adversas. No entanto, as aulas que não foram possíveis de efectuar serão
dadas aulas de substituição em horários específicos a combinar entre o aluno e o treinador.
9) O horário das aulas será afixado para consulta no site do clube www.gdof.pt.vu.
10) Os alunos, de acordo com o treinador, poderão desenvolver horários de aulas ao fim de semana em
suplemento ao horário estabelecido.
11) O clube disponibiliza gratuitamente balneários, caso seja solicitado antecipadamente pelo aluno.
12) Todos os alunos da Escola podem vir a ter descontos em material desportivo, indicado pelo
treinador.
13) Equipamento aconselhado: Raquete, fato de treino, camisola, calções e sapatilhas.
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