
Morada: Rua António José de Almeida, n.º32, 2º Apartado 31 3060-142 Cantanhede 
Telefone: 231423186 Fax: 231429936 E-mail: geral@scc.pt e natacao@scc.pt 

 
 

Regulamento Interno -  Época 2010 / 2011  
 

Início das aulas 15 - SETEMBRO 2010 
 

1ª Inscrição (inclui o seguro e emissão de cartão) …………………………………………………………… 15,00 € 
 

Renovação (inclui o seguro) ……………………………………………………………………………………………….           10,00 € 
 

Emissão de 2ª via do cartão: ..................................................................................................... 5,00 € 
 

Valor   Mensal Trimestral 
3 Aulas semanais 

- Menores de 18 anos ........................................... 25,00 € 70, 00 € 
2 Aulas semanais 

- Menores de 18 anos ........................................... 21,00 € 58, 00 € 
- Maiores de 18 anos ............................................ 30,00 € 85, 00 € 

1 Aula semanal 
- Menores de 18 anos ........................................... 15,00 € 40, 00 € 
- Maiores de 18 anos ............................................ 20,00 € 55, 00 € 
- Atletas Federados 25,00 € 70, 00 € 

 
 

Valor Agregados familiares com mais de 2 pessoas inscritas: Familiar 
- Desconto de 5 € para a 3ª pessoa e seguintes 

 
Pagamento: 
 
Pagamento Anual:        Considere para o efeito os meses de Outubro a Junho 

 
Data Até ao dia 8 do mês em frequência.  

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

 
Local: 1 - Na Secretaria da ASSSCC, no horário de expediente 

2 - Ao professor da turma, através de valor numerário ou cheque passado a 

 
ASSSCC/Sec.Natação 

Documentos para a 1ª inscrição: 1- Ficha de inscrição devidamente
2- 

 preenchida 
Fotocópia do BI ou Cédula Pessoal 

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 electrónico do cartão de utente, que 
deverá estar activado para o efeito; o não pagamento no prazo estipulado neste regulamento, 
impedirá a realização, em tempo útil, dessa activação junto dos serviços da Piscina Municipal, pelo 
que ficará bloqueado o acesso às aulas. 

2- Apenas serão efectuados reembolsos por não frequência as aulas por motivos de saúde, mediante 
apresentação de comprovativo médico e  através de uma exposição escrita a direcção do clube. A 
mesma deliberará o valor a retribuir. Esse valor será descontado na mensalidade seguinte. 

3- Não haverá direito a desconto quando do encerramento da Piscina em situações de feriado ou por 
deliberação da Câmara Municipal. 

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