TENNIS CAMP
COMPLEXO TÉNIS ESPINHO

TENNIS CAMP HOLIDAYS
TENNIS CAMP COMPETITION

JULHO E AGOSTO 2021

CRIANÇAS – JOVENS - ADULTOS
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TENNIS
CAMP
JULHO E AGOSTO 2021

TENNIS CAMP HOLIDAYS
TENNIS CAMP COMPETITION
DATAS: De 28 de junho a 3 de setembro
TC HOLIDAYS

TC COMPETITION

a partir dos 6 anos
(9 a 12,30h)
1ª semana
sócios 50€ / não sócios 100€
Semanas seg. sócios 40€ / não sócios 80€

a partir dos 10 anos
(9 a 12.30h) (15.00h a 17h)
1ª semana
sócios 75€ / não sócios 150€
Semanas seg. sócios 50€ / não sócios 100€

EXTRA: ALMOÇO 6€
•
•

Valores com IVA incluído

Por questões de seguro, é obrigatória a licença da FEDERAÇÃO PORTUGUESA DE TÉNIS (custo anual 20€)

•
•

Receção dos participantes: Das 8 às 9h

Descontos para família numerosa (3 ou mais filhos): 50% a partir do 3º membro.

TREINOS DE COMPETIÇÃO – PREP. FÍSICA – TORNEIOS INTERNOS

ESCOLHA AS SUAS SEMANAS:
28 JUNHO A 2 JULHO

5 JULHO A 9 JULHO

12 JULHO A 16 JULHO

19 JULHO A 23 JULHO

26 JULHO A 30 JULHO

2 AGOSTO A 6 AGOSTO

9 AGOSTO A 13 AGOSTO

16 AGOSTO A 20 AGOSTO

23 AGOSTO A 27 AGOSTO

30 AGOSTO A 3 SETEMBRO
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TENNIS
CAMP
NORMAS
1.- Reservas: As reservas podem ser realizadas por email para: info@complexotenisespinho.com, através
do telefone Tlm. 926 528 018 ou em www.complexotenisespinho.com. As vagas são limitadas, a
aceitação será feita por ordem de inscrição. 2.- Autorização para frequentar o Tennis Camp: O abaixo
assinado (pai / mãe / tutor) autoriza o referido aluno a participar no TENNIS CAMP - COMPLEXO TÉNIS
ESPINHO 3.- Confirmação da inscrição: Os lugares serão confirmados após assinatura da folha de
inscrição providenciado na secretaria, juntamente com o comprovativo de pagamento. 4.- Declaração
de saúde: Declaração de responsabilidade: como encarregado de educação (no caso dos menores de
idade) ou aluno, assumo a inteira responsabilidade na vigilância e acompanhamento médico do aluno
em questão, comprometendo-me a informar o Complexo de Ténis de Espinho no caso de se verificar
algum impedimento que possa por em causa o estado de saúde do mesmo.. 5.- Direitos de imagem: A
inscrição ou participação no Tennis Camp implica a transferência dos direitos de imagem dos
participantes para o COMPLEXO TÉNIS ESPINHO, comprometendo-se a utilizar os direitos atribuídos
exclusivamente para fins informativos e promocionais. Qualquer aluno que não desejar participar com
sua imagem em eventos promocionais deverá notificar a empresa por escrito, por meio de seus canais
de comunicação. 6.- Autorização de entrega e recolha do menor (apenas no caso de as recolhas e
entregas serem efetuadas por outra pessoa que não o pai / mãe / tutor): O abaixo assinado (pai / mãe /
tutor) autoriza a Sra. ... .................................................. .........................., com número de identificação .....................
..................., para entregar e / ou buscar o aluno no TENNIS CAMP 2021. 7.- Informações sobre proteção
de dados pessoais:
Li, compreendo e aceito o documento com este documento e assino-o para registo em Espinho, a
............ de ................ ... ........ de 2021.
Complexo de Férias Desportivas de Ténis de Espinho
Datas (semanas):
• 28 de junho a 2 de julho • 5 de julho a 9 de julho • 12 de julho a 16 de julho • 19 de julho a 23 de
julho • 26 de julho a 30 de julho • 2 de agosto a 6 de agosto • 9 de agosto a 13 de agosto • 16 de
agosto a 20 de agosto • 23 Agosto a 27 de agosto • 30 de agosto a 3 de setembro
Horário de funcionamento: 9h-12h30; 15:00 - 17:00
Idade: a partir dos 6 anos
Ou que devem trazer:
• Garrafa de água (1,5L) • Troca de roupa completa • Quente e roupa impermeável (se necessário)
• Boné • Medicação (se toma medicação diária)
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