Aquafitness Racket Club
Preçário de Aulas

PADEL
Horários:
Low Cost – Dias úteis das 8h às 18h | fins de semana e feriados das 14h
às 17h
Premium – Dias úteis das 18h às 24h | fins de semana e feriados das 8h
às 14h e das 17h às 24h

TÉNIS

Aluguer de Toalha: 0,50€

Os preços apresentados:
– São aplicáveis por aluno
– Incluem IVA à taxa em vigor

Normas de Funcionamento das Aulas
Aulas de Grupo – Aulas com frequência semanal não se podem
anular/mudar para outro horário. Caso o aluno não possa comparecer
no horário da aula, esta será considerada efetuada.

Aulas Individuais – Se não for possível comparecer a uma aula
previamente agendada, o aluno deverá comunicar por telefone com
antecedência de 24Hrs. Caso não se verifique, a aula será considerada
efetuada. O pagamento deve ser efetuado antes das aulas.
Pagamento Mensalidades – Deve realizar-se até dia 6 de cada mês, sob
pena de agravamento do valor.
Inscrição nas Escolas – Pagamento anual por época e Modalidade: 25€
<18 anos; 35€ > 18 anos.
Incluí: Ficha na Federação da modalidade + seguro médico da
Federação + 2 t-shirts para Equipamento das aulas deve ser efetuado
antes das mesmas.
Pagamento Mensalidades – O pagamento deve realizar-se até dia 6 de
cada mês, sob pena de agravamento do valor.
Inscrição – No ato da inscrição é necessário proceder ao pagamento
anual do valor de 25€ até aos 18 anos e de 35€ a partir dessa idade. O
valor é pago por época e por modalidade. O pagamento incluí abertura
ou manutenção de ficha na Federação Portuguesa de Padel, seguro
médico da Federação correspondente e duas t-shirts de algodão da
Rackets Pro. Posteriormente será entregue ao aluno o seu nº de atleta
Federado.
Os preços apresentados:
– São aplicáveis por aluno
– Incluem IVA à taxa em vigor
Normas de Funcionamento dos Alugueres:
– Têm um acréscimo de 4€/hora de taxa de luz por campo no caso do
padel e ténis. No futebol o acréscimo é de 5€/hora por campo
– Os preços apresentados contemplam a utilização mínima de 4
jogadores por campo
– Se não for possível comparecer deverá comunicar por telefone com
antecedência de 24 horas no mínimo. Caso não se verifique, o aluguer
será considerado efetuado.
– Pagamento – No último horário de aluguer – 22h30 às 24h é
obrigatório pré-pagamento.

