VIAGEM AO ESTORIL OPEN
25 DE ABRIL DE 2016
NORMAS PARA INSCRIÇÃO
O Clube Escola de Ténis de Cantanhede organiza, no próximo dia 25 de Abril, uma viagem ao Estoril Open,
aberta a todos os sócios, praticantes e familiares.
O autocarro a usar é cedido pela Câmara Municipal de Cantanhede, assegurando o Clube o pagamento das
horas extraordinárias do motorista.
Aplicam-se as seguintes normas para realização da viagem:
1 - O autocarro é de 30 lugares, pelo que as inscrições serão limitadas aos lugares disponíveis, sendo a
prioridade definida pela ordem de inscrição, tendo os menores de 18 anos prioridade sobre os adultos;
2 - As inscrições devem ser impreterivelmente efetuadas e pagas até ao dia 15 de Abril, na secretaria do
clube, pelo tel. 231 420 890, ou através do e-mail: geral@clubeteniscantanhede.com;
3 - Se o número de inscrições não for suficiente, a viagem será cancelada, sendo dado conhecimento a
todos os inscritos, através de mensagem de correio eletrónico; neste caso será devolvido o valor da
inscrição;
4 - Os menores não acompanhados devem entregar, até ao dia 20/4, um termo de responsabilidade do
representante legal, cujo impresso deve ser solicitado na secretaria, sem o qual não podem viajar;
5 – O custo da viagem será:

•
•
•
•
•
•

5.1 - Para menores de 18 anos, federados: 10 €, com direito ao pack exclusivo “Experiência
Millennium Estoril Open” que inclui:
Oferta a todos os jovens tenistas de 1 boné, 1 tshirt, brinde – Pack Atleta;
Credenciação Millennium Estoril Open com 1 bilhete dia incluído;
Receção por um ex-jogador português de ténis - Embaixador Ténis;
Visita guiada a áreas reservadas ao público em geral, Experiência Play and Stay;
Entrada no Court Central para assistir aos jogos do dia;
Possível sessão de autógrafos com jogador disponível para o efeito;

5.2 – Para maiores de 18 anos, sócios do clube: Grátis, sendo o custo de entrada no espaço da
responsabilidade de cada um. Consultar o site do torneio para ver preços e condições de ingresso
(Desconto de 20% para todos os filiados da Federação Portuguesa de ténis).
6 – A partida será pelas 7h45, junto às Piscinas Municipais e o regresso ao fim da tarde;
7 – A alimentação é da responsabilidade de cada inscrito;
8 – Os inscritos menores serão acompanhados por dois responsáveis do Clube.
Qualquer esclarecimento deve ser solicitado na secretaria ou junto dos treinadores.
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