CÂMARA MUNICIPAL DE FELGUEIRAS
PISCINAS MUNICIPAIS
Ficha de Inscrição Pré-comprados 2014/2015
Nome do Utente___________________________________________________________________________
Nome do Pai (Para menores de idade)_____________________________________________________
Nome da Mãe (Para menores de idade)____________________________________________________
Morada __________________________________________________________________________________
Freguesia ____________________Código Postal __________ ______ Localidade ________________
Telefone Residência ______________Telemóvel _____________Telemóvel (Pai/Mãe) ____________
Endereço Eletrônico _________________________________________
Nº B.I./ C.C./Cédula ___________________Data de Nascimento ___________/________/___________
N. I. Fiscal ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___
Dois Nomes para colocar no Cartão ____________________ ____________________

CARTÃO BANHOS LIVRES
20 ENTRADAS
15 ENTRADAS
10 ENTRADAS

A PREENCHER PELA SECRETARIA
Nº de Inscrito _________
Data de Inscrição ______/_____/______
Inscrito com desconto;

CARTÃO SAUNA/BANHO TURCO
15 ENTRADAS
10 ENTRADAS

Sénior

C.M.S.

O Funcionário ________________________
Fazer Cartão; Sim

CARTÃO SQUASH
15 ENTRADAS
10 ENTRADAS

Não

Validado em ______/_____/______
O Funcionário ________________________
Cartão Entregue em ______/_____/______
O Funcionário ________________________

Observações/informações médicas/ Anexos:
_______________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________
Declaro que tomei conhecimento de todas as normas da Piscina Municipal, que se encontram no verso e as aceito
integralmente.
Felgueiras, ______ de __________________________ de ___________
Assinatura _____________________________________

Normas pré-comprados:
1

As entradas dos pré-comprados são válidas até 31 de agosto de 2015.

2

No caso de esquecimento do cartão, o comprovante para ter acesso à entrada de
pré-comprado tem um custo de 1,09€.
3

O pedido da 2ªvia do cartão de pré-comprado tem um custo de 2,71€.

4

As Piscinas Municipais de Felgueiras e da Lixa possuem armários à disposição dos
utentes, para a guarda dos seus bens. Estes armários foram adaptados por forma a
serem fechados com um aloquete, facilitando deste modo a sua utilização. No final do
banho livre, o utente deverá deixar o armário livre para que o utente seguinte o posso
utilizar.
5

A Piscina Municipal de Idães possui armários com chave à disposição dos utentes,
para a guarda dos seus utentes. À entrada o utente deverá pedir uma chave na
receção da Piscina. No final do banho livre, o utente deverá deixar o armário livre para
que o utente seguinte o posso utilizar e devolver a chave na receção da Piscina.
6

Na receção das Piscina Municipal estão à venda aloquetes e acessórios de natação.

7

A Piscina Municipal não se responsabiliza por qualquer dano ou roubo que possa
ocorrer aos utentes dentro das instalações.
8

A Piscina Municipal reserva o direito de poder marcar Eventos Desportivos e
Culturais ou Jogos nas instalações, não tendo por isso o dever de compensar os
utentes.
9

A Piscina Municipal não tem o dever de compensar os utentes, por ocasião dos
Feriados Nacionais ou locais, Jantar de Natal e Tolerância de ponto, cedidas pela
Digníssima Câmara.
10

É obrigatório a utilização de vestuário e calçado adequado à prática de cada uma
das modalidades

