Pessoa Coletiva de Utilidade Pública - D.R. 2ª série, nº 250 de 29/12/2009

CIRCULAR 1/ET/2016

ESCOLA DE TÉNIS - ÉPOCA 2016/2017
1 – A época 2016/2017 funcionará de 2 de Outubro de 2016 a 30 de Setembro de 2017, com excepção do mês
de Agosto de 2017, em que a escola estará encerrada para férias.
2- As inscrições podem ser efectuadas na secretaria do clube, no seguinte horário: Segunda, das 17 às 20h; Terça
a Sexta, das 14 às 20h; Sábado, das 10 às 13 e das 14 às 18h; Domingo, das 10 às 13h.
3 - A inscrição é efectuada mediante:
3.1 - Ficha de inscrição;
3.2 – Pagamento de duas mensalidades (primeiro e último mês – outubro de 2016 e setembro de 2017). O
pagamento da mensalidade de Setembro de 2017 pode ser feito de uma só vez, no momento da inscrição,
ou fracionado em partes iguais, nos primeiros quatro meses.
3.3 - Impresso da Federação Portuguesa de Ténis, a fornecer pelo clube, nas seguintes modalidades:
- Licença de praticante: termo de responsabilidade do próprio ou do encarregado de educação;
pagamento da licença, que inclui seguro desportivo (menores 13€ - maiores 25€), ou;
- Licença de jogador (apenas para quem participa em provas oficiais): exame médico desportivo;
pagamento da licença, que inclui seguro desportivo (menores 13€ - maiores 25€). O exame médico pode
ser marcado através do clube, sendo o pagamento da inteira responsabilidade do jogador.
4 - O PAGAMENTO DA MENSALIDADE DEVE SER FEITO ATÉ AO DIA 8 DE CADA MÊS. ALUNOS COM
MENSALIDADES EM ATRASO DA ÉPOCA ANTERIOR NÃO PODEM INICIAR A PRÓXIMA ÉPOCA SEM O
PAGAMENTO DAS MESMAS.
4.1 – Situações de doença comprovada, com duração superior a 15 dias, devem ser comunicadas por
escrito à Direção, para análise e possível isenção de pagamento do período em causa. Para esse efeito
deverá ser apresentado atestado médico, no prazo máximo de 8 dias, após a ocorrência da doença.
4.2 - Em caso de desistência, que deve ser comunicada por escrito, não haverá lugar a reembolso, tendo o
interessado direito a usufruir das aulas correspondentes ao número de meses pago.
5 - As inscrições serão aceites e analisadas pelo departamento técnico, que, depois de ouvida a Direção, 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. Se não for possível colocar os alunos dentro das opções
de horários assinaladas, compete aos treinadores encontrar uma solução alternativa de horário.
5.1 - A distribuição dos alunos pelos grupos, nos horários pretendidos, fica sujeita à ordem de entrada das
inscrições e ao número mínimo de alunos para cada grupo.
5.2 – Depois de iniciadas as aulas, os alunos só podem mudar de grupo com autorização da Direção.
6 - Cada aula inserida nas classes de iniciação e aperfeiçoamento tem a duração de 55 minutos, havendo ainda o
direito de cada grupo usufruir de 1 hora de treino livre, em um campo, antes ou depois do treino na escola (a
determinar pelo corpo técnico).No treino livre as bolas são fornecidas pelos praticantes. Na classe de Baby
Ténis não há lugar à hora de treino livre.
6.1 – Situações excecionais, em que um grupo decida convidar algum jogador para treinar na hora livre, se
esse jogador não for aluno da Escola de Ténis, terá que efetuar o pagamento prévio da taxa de utilização.
7 - As aulas de competição terão duração e conteúdo específicos, de acordo com o programa estabelecido pelo
treinador, dentro dos princípios regulados pela Direção.
8 - Os alunos que tenham familiares em 1º grau a frequentar a escola de ténis, beneficiam de um desconto de
10%, a partir do 2º inscrito, inclusive. O desconto será aplicado à mensalidade ou mensalidades de menor valor.
Aos novos inscritos, menores de 12 anos, será oferecida uma raquete.
9 – O Clube não se responsabiliza pela restituição do pagamento de aulas não dadas devido a chuva. No entanto,
os treinadores marcarão, sempre que possível, aulas de substituição. Nos casos em que tal não seja possível, o
clube facultará uma hora gratuita de utilização de campo, por cada hora de aula não dada.
10 - O horário das aulas será afixado até ao fim do dia 26 de Setembro de 2016, estando também disponível
para consulta no site do clube www.clubeteniscantanhede.com
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