CÂMARA MUNICIPAL DE FELGUEIRAS
PISCINAS MUNICIPAIS — ÉPOCA 2016 /2017

Ficha de Inscrição
Nome do Aluno ___________________________________________________________________________
Nome do Pai (Para menores de idade)_____________________________________________________
Nome da Mãe (Para menores de idade)____________________________________________________
Morada __________________________________________________________________________________
Freguesia ____________________Código Postal __________ ______ Localidade ________________
Telefone Residencia ______________Telemóvel _____________Telemóvel (Pai/Mãe) ____________
Endereço Eletrónico _________________________________________
Nº B.I./ C.C./Cédula ___________________Data de Nascimento ___________/________/___________
N. I. Fiscal ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___
Dois Nomes para colocar no Cartão ____________________ ____________________

MODALIDADE _________________________________

TURMA ________
DIAS

_________ E ___________E ___________

HORAS ___________ ÀS ____________
___________ ÀS ____________
___________ ÀS ____________
MODALIDADE ACTIVIDADES DE ACADEMIA
CARTÃO LIVRE ACESSO
CARTÃO LIVRE ACESSO/SAUNA
2 X SEMANA

A PREENCHER PELA SECRETARIA
Nº de Inscrito _________
Data de Inscrição ______/_____/______
Inscrito com desconto;
2º irmão

Sénior

C.M.S.

O Funcionário ________________________
Fazer Cartão; Sim

Não

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

1 X SEMANA

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 :
1 Até ao último dia útil de cada mês deverá ser efetuado o pagamento da mensalidade do mês

seguinte, de 2ª feira a sábado, no horário de funcionamento da Secretaria.

2 Podem ainda ser pagas do dia 1 ao dia 8 inclusive do mesmo mês, isenta de multa (período de

tolerância).

3 Pagamento da mensalidade após o dia 8 e até ao dia 10 inclusive de cada mês terá um

agravamento de 2,72€.

4 Pagamento da mensalidade após o dia 10 de cada mês, está sujeito a vaga no horário

pretendido, bem como, ao pagamento de uma taxa de reinscrição de 5,46€.

5 Se o último dia de pagamento coincidir com um domingo ou feriado, este prolongar-se-á por

mais um dia.

6 O mês de julho (último mês de época desportiva) será pago nos dois meses seguintes ao da

inscrição, fracionado em duas prestações de 50% cada.
7 A Piscina Municipal de Felgueiras reserva-se ao direito de não constituir turmas quando não

houver no mínimo seis alunos.

8 A mudança de horário/turma por conveniência do utente, está sujeita ao pagamento da taxa

de 2,72€. Se houver lugar a mais alterações durante a época o utente terá de pagar a taxa de
3,81€, por cada alteração. O pedido de alteração de horário deverá ser efetuado de 21 a 30/31
de cada mês.
9 No caso de esquecimento do cartão, o comprovante para ter acesso à aula tem um custo
1,09€.
10 O pedido da 2ªvia do cartão de utente tem um custo de 2,72€.
11 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 da aula, o utente deverá
deixar o armário livre para que o utente seguinte o posso utilizar.

12 A Piscina Municipal de Idães possui armários com chave à disposição dos utentes, para a

guarda dos seus bens. À entrada o utente deverá pedir uma chave na receção da Piscina. No
final da aula, o utente deverá deixar o armário livre, para que o utente seguinte o posso utilizar,
e devolver a chave na receção da Piscina.
13 Na Receção da Piscina Municipal estão à venda aloquetes e acessórios para as aulas de

natação.

14 A Piscina Municipal não se responsabiliza por qualquer dano ou roubo que possa ocorrer

aos utentes dentro das instalações.

15 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.

16 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.
17 É obrigatório a utilização de vestuário e calçado adequado à prática de cada uma das

modalidades.

