SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS
FICHA DE INSCRIÇÃO DO UTENTE
ÉPOCA 20 /20
Assinatura

A PREENCHER PELOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS
N.º
DADOS GERAIS
NOME COMPLETO:

MORADA:
CÓDIGO POSTAL:

-

CC/BI:

FOTO

LOCALIDADE:
NIF:

DATA DE NASCIMENTO:
TELEFONE:

TELEMÓVEL:

E-MAIL:
PESSOA A CONTACTAR EM CASO DE EMERGÊNCIA:
GRAU DE PARENTESCO:

TELEFONE:

PISCINA DA JUNTA DE FREGUESIA DE AVENIDAS NOVAS
MODALIDADE:
Natação bebés

Natação crianças

Natação adultos

Utilização Livre

Curso Prático Pré-Parto

Curso Prático Pós-Parto

Hidroginástica

Hidroterapia

Outro

OBSERVAÇÕES:

GINÁSIO DA JUNTA DE FREGUESIA DE AVENIDAS NOVAS
MODALIDADE:
Aulas de Grupo

Ginásio Cardiofitness & Musculação

OBSERVAÇÕES:

PACKS PISCINA E GINÁSIO
MODALIDADE:
Piscina + Aulas de Grupo

Piscina + Cardiofitness & Musculação

Aulas de Grupo + Cardiofitness & Musculação

Piscina + Aulas de Grupo + Cardiofitness & Musculação

OBSERVAÇÕES:

PAVILHÃO DESPORTIVO DE AVENIDAS NOVAS
MODALIDADE:
Kickboxing
OBSERVAÇÕES:

INFORMAÇÕES E CONDIÇÕES GERAIS
Calendário letivo
O calendário do ano letivo é aprovado e divulgado nos locais habituais e
inclui alguns períodos de encerramento para além dos feriados nacionais e
municipais.
Pagamentos
Formas do Pagamento
Na secretaria dos equipamentos desportivos, em numerário, cheque ou
multibanco até ao dia 8 do mês a que dizem respeito, ou primeiro dia útil
seguinte caso coincida com feriado.
Descontos
Os equipamentos desportivos da Junta de Freguesia de Avenidas Novas
dispõem de situações de desconto, não acumuláveis entre si.
Interrupção do Pagamento
A falta de pagamento de um mês implica a interrupção das atividades físicas
e/ou desportivas até ser efetuado o pagamento, podendo estas serem
retomadas após o pagamento da mensalidade, agravada da taxa suplementar
definida para os pagamentos fora de prazo.
A falta do pagamento de uma mensalidade implica o cancelamento da
inscrição na classe. O recomeço da atividade depende da existência de vaga
no horário pretendido e quitação da mensalidade em falta.
A partir do 2º mês em atraso o recomeço da atividade processa-se mediante
pagamento da taxa de renovação.
Em caso de interrupção de atividades por mais de um ano, o recomeço de
atividades enquadradas processa-se mediante o pagamento de nova taxa de
inscrição.
Nas situações de cancelamento de uma inscrição por falta de pagamento e/ou
desistência da classe, não é autorizada qualquer devolução dos pagamentos
antecipados referentes aos pagamentos já efetuados.
Suspensão da Inscrição
Todos os utentes têm direito a uma suspensão da sua inscrição, pelo
período mínimo de 1 mês e máximo de 2 meses, durante a época desportiva
correspondente, por motivos exclusivamente médicos, mediante o
pagamento de 25% da mensalidade. Após os 2 meses o utente, mesmo com
atestado médico terá que proceder ao pagamento integral da mensalidade
para assegurar a vaga.
A suspensão deverá ser solicitada no prazo de 5 dias úteis a contar da data de
retorno à atividade, mediante declaração, de forma a poder ser autorizada.
Exame Médico-Desportivo
Não é obrigatória a apresentação de exame médico desportivo no ato de
renovação ou inscrição. Nos termos previstos na Lei n.º 5/2007, de 16
de Janeiro, os utentes assumem com a sua assinatura na presente ficha
de inscrição, a responsabilidade e especial obrigação de assegurarem,
previamente, não terem quaisquer contraindicações para a prática da
atividade física e desportiva em que se inscrevem.
Furtos
Os serviços dos equipamentos desportivos da Junta de Freguesia de Avenidas
Novas não se responsabilizam por quaisquer furtos que possam ocorrer no
parque de estacionamento, bem como no interior das instalações, incluindo
a zona dos cacifos e dos balneários.

Cartão de utente
O Cartão de Utente é o elemento de identificação que permite o acesso aos
equipamentos desportivos, sendo entregue a todos os utentes inscritos nas
atividades. O Cartão de Utente tem a validade de um ano letivo, devendo ser
renovado para o ano seguinte. O Cartão de Utente é pessoal e intransmissível
e deverá acompanhar o utente sempre que desejar ter acesso às instalações
e respetivas atividades. A sua não apresentação inviabilizará o acesso às
instalações e/ou atividades.
A perda ou extravio do Cartão de Utente deve ser comunicada com a maior
brevidade possível à secretaria dos equipamentos desportivos.
Uma 2ª via do Cartão de Utente, por motivos que não se relacionem com o
defeito de fabrico, implicam o pagamento de 5€.
Condições de Utilização
A inscrição em atividades organizadas no âmbito do Programa de Atividade
Físicas e Desportiva Organizada, da responsabilidade da Junta de Freguesia
de Avenidas Novas, pressupõe o conhecimento e o cumprimento das suas
regras de funcionamento em função das características da modalidade e do
funcionamento da instalação em que decorre.
Parque de Estacionamento do Complexo Desportivo
A utilização do parque de estacionamento é exclusiva aos utentes inscritos
em atividades que decorrem no ginásio e/ou na piscina, bem como aos
funcionários do espaço. O acesso ao mesmo está sujeito à existência de lugar
vago. A utilização do parque poderá ser taxada fora dos horários das aulas
ou atividades.
Regulamento Geral de Utilização do Ginásio
Ao assinar a presente ficha de inscrição o utente assume a responsabilidade
pessoal de conhecer e cumprir o regulamento geral de utilização dos
equipamentos desportivos da Junta de Freguesia de Avenidas Novas.
Outros assuntos:
Permite a utilização de fotografias ou filmagens do próprio, realizadas no
interior das suas instalações desportivas, para fins promocionais da própria
instituição?
			

SIM

NÃO

É morador na freguesia de Avenidas Novas?
			

SIM

NÃO

Eu, abaixo assinado, tendo lido as condições e informações gerais desta ficha
de inscrição de utente, declaro aceitá-las de forma livre e voluntária,

Assinatura (do próprio ou do encarregado de educação em caso de menor):

Data:

/

/
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