
Morada: Rua Luis Camões Nº19 A, 2º Apartado 31 3060-183 Cantanhede 
Telefone: 231423186 Fax: 231429936 E-mail: geral@scc.pt e natacao@scc.pt 

 
 

Regulamento Interno -  Época 2016/ 2017  

 
Início das aulas 01 - SETEMBRO 2016 

 
1ª Inscrição (inclui o seguro e emissão de cartão) ………………………………………………………………… 16.00 € 

 

Renovação (inclui o seguro) ……………………………………………………………………………………………………….           10.00 € 
 

Emissão de 2ª via do cartão: ........................................................................................................       6.00 € 
 

 
 

Mensalidades 

Aulas Não Sócio Sócio 

- Menores de 18 anos 2 Aulas Semanais 25.00€ 20.00€ 

- Menores de 18 anos 1 Aula Semanal 20.00€ 16.00€ 

- Atletas Federados ………………… 27.50€ 22.00€ 

 
 

Valor Familiar Agregados familiares com mais de 2 pessoas inscritas: 
- Desconto de 2,5 € para a 2ª pessoa e seguintes 
 

Desconto Sócios Desconto Nominal para Sócio da ASSSCC – 20% 
 

Pagamentos: 
 

Data Até ao dia 08 do mês em frequência.  
 

Multa Depois desse dia será acrescido uma multa de 5 euros. 
 

Local: 
 

Nas Secretarias da ASSSCC, no horário de expediente 
 

 

Documentos para a 1ª inscrição: 1- Ficha de inscrição devidamente preenchida 
2- Fotocópia do Cartão de Cidadão (frente e verso) 

3- Fotografia tipo passe (com o nome escrito por trás) 
 

 

Documentos para a renovação 1- Ficha de renovação devidamente preenchida 
 
 

OBSERVAÇÕES: 
 

1. A entrada nas instalações da piscina é feita por controlo eletrónico do cartão de utente, que deverá estar ativado para o 

efeito; o não pagamento no prazo estipulado neste regulamento impedirá a realização, em tempo útil, dessa ativação 

junto dos serviços da Piscina Municipal, pelo que ficará bloqueado o acesso às aulas. 

2. Não haverá direito a desconto quando do encerramento da Piscina em situações de feriado ou por deliberação da 

Câmara Municipal. 

3. O utente que não efetue o pagamento da mensalidade por dois meses consecutivos será automaticamente retirado da 

lista da turma, devendo, caso pretenda novo ingresso efetuar pagamento de novas taxas de inscrição. 

4. A apresentação do exame médico que impossibilite a prática desportiva, implica o pagamento de 50% da mensalidade. 

5. Em tudo o resto vigora o Regulamento das Piscinas Municipais de Cantanhede. 
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