INSTRUÇÕES DE INSCRIÇÃO
DOCUMENTOS PARA PRIMEIRA INSCRIÇÃO:
› Ficha de Inscrição assinada;
› Declaração/Termo de Responsabilidade assinado;
› Exame Médico Desportivo (se a inscrição for para “Atleta”);

DOCUMENTOS PARA REINSCRIÇÃO:
› Ficha de Inscrição assinada;
› Declaração/Termo de Responsabilidade assinado;
› Exame Médico Desportivo para “Atletas” (dispensável caso o último Exame Médico Desportivo ainda esteja válido);
NOTA: Estes documentos devidamente preenchidos e assinados deverão ser entregues nos campos de ténis, após
o que será considerada a (re)inscrição do atleta.

PAGAMENTOS:
› Cota de Sócio
› Licença Federativa
› Seguro Desportivo

- Menores de 18 anos= 12,00€
- Menores de 18 anos= 12,00€
- Menores de 18 anos= 4,00€

- Maiores de 18 anos= 24,00€
- Maiores de 18 anos= 25,00€
- Maiores de 18 anos= 4,00€

INFORMAÇÕES:
› De modo a efetuar a inscrição na Federação Portuguesa de Ténis é necessário:
Declaração/Termo de Responsabilidade – Destinado a Praticantes
- Estes atletas podem apenas participar nas atividades da Escola de Ténis. Não podem participar em torneios
inscritos no calendário da FPT.
ou
Exame Médico Desportivo – Destinado a Atletas
- Estes atletas podem participar nos diversos tipos de Competições;
- Nota: O Médico que efetuar o Exame Médico Desportivo poderá solicitar a apresentação de um
RX Torácico (apenas para maiores de 10 anos) e um Eco Cardiograma;
- Os Encarregados de Educação deverão tratar de todo o processo, sendo necessária a folha de Exame Médico
Desportivo que pode ser obtida online no Link: http://www.idesporto.pt/ficheiros/file/modelo_v0_9.pdf
NOTA: No caso de a inscrição ser efetuada como “Praticante” poderá em qualquer altura ser alterada para “Jogador”,
mediante a apresentação do Exame Médico Desportivo e o pagamento de X€ (verba ainda não fixada pela
FPT)
› O pagamento das mensalidades passará a ser efetuado ao Clube Ténis da seguinte forma:
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- Por transferência bancária (processo preferencial), para a conta do CTMG na CGD, através de “Home Banking”
ou “Multibanco”, utilizando o
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Solicita-se aos Encarregados de Educação e/ou Alunos, a indicação do nome do titular que efetua as transferências,
de modo a que os serviços possam confrontar e validar os pagamentos. Após qualquer pagamento efetuado deverá
ser feita Prova de Pagamento, entregando comprovativo no Clube ou enviando para o e-mail do CTMG
(comprovativos@ctmg.pt), mencionando nome do atleta e descrição do pagamento efetuado.
- Por cheque, emitido à ordem do Clube Ténis da Marinha Grande. Neste caso, deverá o mesmo ser colocado em
envelope com indicação do nome do Atleta, o mês a que se refere o pagamento e entregue nos campos ténis a um
dos treinadores.
NOTA IMPORTANTE:
APENAS PODERÃO FREQUENTAR A ESCOLA DE TÉNIS OS ATLETAS QUE TENHAM A SUA INSCRIÇÃO
REGULARIZADA, COM TODOS OS DOCUMENTOS ENTREGUES.
Para qualquer esclarecimento que considerem oportuno, poderão contactar:
Direção do CTMG

Professores de Ténis

João Fernandes

917 611 089

Pedro Pedrosa

912 266 281

Marco Colaço

966 227 674

Cláudio Pascoalinho

919 690 383

Pedro Parracho

936 745 432

Inês Cristóvão

914 011 669

REGULAMENTO DA ESCOLA DE TÉNIS

2019-2020

1. A Escola de Ténis funciona 11 meses por ano, com início a 1 de Outubro e, finalizando a 30 de Setembro,
interrompendo a sua atividade apenas para férias no mês de Agosto.
A inscrição na Escola de Ténis pressupõe a inscrição para a época desportiva e não para cada mês.
2. A Escola não funcionará também nos períodos festivos de Natal (24 e 25 Dezembro), Ano Novo (31
Dezembro e 1 Janeiro) Carnaval (3ª feira) e Páscoa (6ª feira, sáb. e dom).
A Escola está encerrada também aos domingos e feriados. Em todos estes casos, não existirá redução
de mensalidade.
3. Devido às férias escolares, nos meses de Julho e Setembro, os horários poderão ser reformulados de modo a
permitir uma maior flexibilidade na frequência das aulas. Estas alterações serão propostas pelos Professores
em função das necessidades.
4. Para iniciar as aulas de ténis, é requisito obrigatório a entrega da documentação solicitada (ficha de
inscrição / exame médico ou termo de responsabilidade), pagamento da cota anual de sócio do CTMG
e, regularização dos pagamentos devidos.
5. A taxa de inscrição na Escola de Ténis é de € 28,00 para os menores de 18 anos e, de € 53,00 para os maiores
de 18 anos, destinados à Licença da Federação Portuguesa de Ténis, Seguro Desportivo e Cota anual Sócio.
6. A mensalidade deverá ser paga até ao dia 10 de cada mês, respeitante a esse mesmo mês. O aluno
poderá ficar impossibilitado de frequentar as aulas, caso a mensalidade não seja paga no mês seguinte.

7. As mensalidades de Julho e Setembro, serão pagas de forma faseada em 4 prestações, conjuntamente com as 4
primeiras mensalidades posteriores à data de inscrição, conforme grelha constante na última página deste
regulamento.
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8. Na inscrição de dois ou mais elementos do mesmo agregado familiar, todos beneficiarão de um desconto de
5% nas mensalidades.
Com o pagamento de todas as mensalidades da época desportiva quando da inscrição, beneficiarão de um
desconto de 10%.
9. Os pagamentos das mensalidades poderão ser feitos das seguintes formas:
a) por transferência bancária para a conta do CTMG na CGD (preferencial), feita por MULTIBANCO ou,
por HOME BANKING.
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b) Por cheque, emitido à ordem do Clube Ténis da Marinha Grande. Neste caso, deverá o mesmo ser colocado
em envelope com indicação do nome do Atleta, o mês a que se refere o pagamento e entregue nos campos
ténis a um dos treinadores.
A cada pagamento corresponderá a emissão do respetivo recibo em formato digital.
10. O incumprimento no pagamento de duas mensalidades impede o aluno de frequentar as aulas até à
respetiva regularização.
11. A inscrição na Escola de Ténis está sujeita à existência de grupos e/ou horários disponíveis.
12. Os alunos serão distribuídos conforme o seu nível técnico e horário disponível pelos grupos estabelecidos pela
Escola de Ténis.
13. Os Professores poderão propor mudanças de classe tendo em vista o melhor aproveitamento do aluno e
equilíbrio da classe.
14. Aulas pontuais inseridas em grupo (com taxa de inscrição anual regularizada) e pacotes de aulas individuais
(não obrigam ao pagamento da taxa de inscrição anual) devem ser marcadas diretamente com os Professores
e estão dependentes da sua disponibilidade. O preço das aulas pontuais é de 10€/aula e aulas individuais
consoante cartão de 10 aulas cada a adquirir (L1: 200€, L2: 175€ e L3: 150€).
15. As aulas têm a duração de 50 minutos.
Recomenda-se que os alunos se apresentem com 10 minutos de antecedência da hora marcada para a
aula, de forma a efetuarem os necessários exercícios de aquecimento.
16. Caso se verifique a falta de comparência do Professor, as aulas serão totalmente compensadas, não cabendo
ao Professor a mesma obrigação se as faltas forem dadas pelos alunos.
17. Em caso de doença ou lesão, após a apresentação do atestado médico no prazo de oito dias, o aluno terá
a possibilidade de frequentar aulas de compensação, em número igual às que esteve impossibilitado. Em
caso de doença ou, lesão prolongada, a situação será analisada pela Direção do Clube.
18. A desistência temporária ou definitiva só terá efeito após comunicação por escrito, através do preenchimento
de formulário próprio, até 15 dias antes do mês da desistência, de forma a possibilitar o preenchimento da
vaga por alunos em lista de espera.
a. a não observância do parágrafo anterior, obrigará o aluno a efetuar o pagamento do mês seguinte;
b. a desistência temporária ou definitiva do aluno não confere o direito ao reembolso das aulas
não recebidas ;
c. a desistência temporária ou definitiva do aluno implica a perda do seu lugar no grupo e, o
pagamento de uma taxa de reinscrição no valor de € 30, caso pretenda reintegrar a Escola de Ténis.
19. A chuva poderá impedir que as aulas sejam realizadas. Nestas circunstâncias, todas as aulas serão
compensadas na íntegra, em horário a acordar com o Professor até um total de “cinco chuvas”. Após este
número de aulas não realizadas, o valor da mensalidade, será reduzido proporcionalmente e, deduzida no
pagamento do mês seguinte.
20. Em caso de chuva, o aluno deverá contactar o Professor para confirmar a anulação da aula devido ao mau
tempo.
21. As aulas previstas para os dias feriados não são compensadas.
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22. As mensalidades da Escola de Ténis para a época 2019/2020 são:
MENSALIDADES / AULAS DE GRUPO

CLASSES

GRUPO

Mini Ténis

6 a 10 alunos

Iniciação+Aperf.

4 a 8 alunos

Adultos

4 a 6 alunos

1 x SEMANA
Mensalidade

Primeiros 4 meses

20,00 €
25,00 €
28,00 €

30,00 €
37,50 €
42,00 €

2 x SEMANA
Mensalidade

3 x SEMANA

Primeiros 4 meses

Mensalidade

Primeiros 4 meses

37,50 €
57,00 €
67,50 €

45,00 €
50,00 €

67,50 €
75,00 €

25,00 €
38,00 €
45,00 €

23. A todos os alunos da Escola de Ténis, sugere-se um Exame Médico que confirme a aptidão física para a
prática da modalidade.
Para os alunos federados como praticante, oficialmente, só é necessário o Termo de Responsabilidade
assinado pelo Encarregado de Educação no caso dos menores de 18 anos ou, pelo próprio se maior de 18 anos.
Para os alunos federados como atleta, o Exame Médico Desportivo é obrigatório.
24.

a) O CTMG não se responsabiliza por qualquer acidente ocorrido dentro das suas instalações, para além
dos previstos no Seguro Desportivo que o aluno subscreve automaticamente quando da inscrição na Escola
de Ténis.
b) O Seguro Desportivo oferece as seguintes coberturas:
* acidentes ocorridos durante as aulas de ténis ou treinos
* acidentes ocorridos durante os torneios oficiais
* deslocações ( em viatura do clube ou alugada )

25. Os alunos deverão respeitar as normas da Escola de Ténis.
26. Normas de conduta:
* O aluno não deverá adotar um comportamento que ponha em causa o pleno funcionamento das aulas.
* O aluno não deverá manifestar faltas de respeito.
* O aluno deverá observar todas as regras de boa educação.
A não observância do descrito no ponto anterior (ponto 26.) será alvo de análise por parte da direção do CTMG.
27. Todos os casos omissos neste regulamento serão decididos pela Direção do Clube.
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Nome do Aluno:
Data de nascimento:
Tipo de licença: Praticante / Atleta

Nº de licença FPT

MENSALIDADES / AULAS DE GRUPO

CLASSES

1 x SEMANA

2 x SEMANA

3 x SEMANA

GRUPO

Mensalidade

Primeiros 4 meses

Mensalidade

Primeiros 4 meses

Mensalidade

Primeiros 4 meses

6 a 10 alunos

20,00 €

30,00 €

25,00 €

37,50 €

-

-

Iniciação + Aperf 4 a 8 alunos

25,00 €

37,50 €

38,00 €

57,00 €

45,00 €

67,50 €

4 a 6 alunos

28,00 €

42,00 €

45,00 €

67,50 €

50,00 €

75,00 €

Mini Ténis
Adultos

Nota: Mensalidade dos “Primeiros 4 meses”, de acordo com o ponto 7 do regulamento.

Grelha de Pagamentos Época 2019/ 2020
Data
da
inscrição

Outubro
2019

Novembro
2019

Dezembro
2019

Janeiro
2020

Fevereiro
2020

Março
2020

Abril
2020

Maio
2020

Junho
2020

Julho
2020

Setembro
2020

Controlo de
pagamentos

O incumprimento no pagamento de duas mensalidades impede o aluno de frequentar
as aulas até à respetiva regularização.
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