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INFORMAÇÕES AOS PAIS E AUTORIZAÇÕES 

Com o intuito de normalizar os pagamentos das mensalidades atempadamente e de não prejudicar o 

pagamento aos professores, bem com informar e colher autorização dos Encarregados de Educação, a 

Secção de Ginástica do SPORT CLUB DO PORTO, tomou as seguintes decisões, que entram em vigor a partir 

de 1 de Setembro de 2017: 

 

1. INSCRIÇÕES E PAGAMENTOS 
 

 A inscrição na época de 2017-18 só poderá ser feita DEPOIS DE REGULARIZADOS TODOS OS PAGAMENTOS 
EM FALTA relativos à época anterior. 
 

 O pagamento das mensalidades deve ser efetuado, IMPRETERIVELMENTE ATÉ AO 8º DIA ÚTIL DE CADA MÊS. 

 NÃO SERÁ PERMITIDA A PARTICIPAÇÃO NO TREINO após o prazo estipulado no ponto anterior. 

 CADA GINASTA TERÁ UM CARTÃO que deverá ser carimbado aquando do pagamento do respetivo mês e 
deverá apresenta-lo ao treinador ATÉ À DATA LIMITE DE PAGAMENTO MENSAL. 

 No caso do pagamento ser feito por transferência bancária, é obrigatório enviar o comprovativo. Os recibos 
serão enviados automaticamente por email, após o recebimento do respetivo comprovativo. 
NA TRANSFERÊNCIA DEVE CONSTAR ONOME DO GINASTA E O MÊS A QUE SE REFERE O PAGAMENTO. 

 No 2.º e no 3.º mês, opraticante deverá liquidar MÊS EM CURSO E O ÚLTIMO MÊS DO RESPETIVO ANO 
DESPORTIVO. 

Na opção de pagamento trimestral, o praticante deverá pagar o último mês do respetivo ano desportivo, na 
altura da liquidação do 2.º trimestre.  

O pagamento do último mês do ano NÃO É REEMBOLSÁVEL, independentemente da frequência ou não 
durante esse mês. 

 Todos os ginastas devem efetuar o pagamento das inscrições em competições nos meses assinalados no 
respetivo cartão de cada ginasta. Apenas os ginastas integrados nas seleções nacionais são dispensados 
desse pagamento. 
 

2. PROCEDIMENTOS EM CASO DE ACIDENTE  
SEGURADORA: TranquilidadeFRANQUIA: 70,00€ 
 

Em caso acidente durante o treino ou competição devem atender-se os seguintes procedimentos: 

 PARA QUE AS DESPESAS DO ACIDENTE POSSAM SER ABRANGIDAS PELA APÓLICE DE SEGURO, os pormenores 
do acidente deverão ser comunicados no balcão de atendimento NO PRAZO MÁXIMO DE 5 DIAS a partir da 
data do acidente, para ser enviada a participação de acidente para a seguradora. 

 O seguro funciona no sistema de reembolso, com base no limite de capital da apólice. Deverão efetuar o 
pagamento dos serviços no local onde o/a ginasta foi assistido/a e entregar no balcão de atendimento o recibo 
original para que seja enviado para a seguradora. A fatura/recibo deverá ser emitida em nome do atleta 
segurado. 

 Os /as ginastas têm livre escolha em todo o tipo de cuidados médicos. Podem ir a um hospital, clínica, medico 
particular etc.  
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3. AUTORIZAÇÃO DE PUBLICAÇÃO DE IMAGENS 
 

Declaro que autorizo o SPORT CLUB DO PORTO (ou a quem o represente) a captação e divulgação a titulo gracioso 

de imagens (fotografia e vídeo) minhas/do meu educando (riscar o que não interessa) relativas a treinos, 

competições, eventos desportivos e quaisquer outras atividades promovidas direta ou indiretamente pelo Sport 

Club do Porto, em que esteja presente, o que inclui nomeadamente a sua divulgação em sites informáticos, redes 

sociais, blogs e demais publicações, documentos de angariação de patrocínios, cartazes, publicidade, anúncios de 

competições/eventos e/ou convívios desportivos, para fins de promoção da Ginástica e/ou de todos e quaisquer 

eventos com ela conexos. 

 

 

Autorizo 

       
       Não autorizo 

 

4. EXAME MÉDICO 

 Para os praticantes até aos 10 anos, é obrigatória a entrega de um “atestado médico” ou “termo de 

responsabilidade”, no ato da inscrição/revalidação.O “Termo de Responsabilidade”, poderá ser assinado no 

ato da inscrição. 

 Os praticantes com 11 anos ou mais que participem em competições (GAM, GAF e ACRO) têm de realizar 

“exame médico desportivo”. 

 O exame médico-desportivo para as novas inscrições TEM QUE SER ENTREGUE NO MÁXIMO ATÉ UM MÊS 
APÓS A INSCRIÇÃO, sem o qual o/a ginasta não poderá participar nos treinos. 
 

 O exame médico-desportivo pode ser realizado no Centro de Medicina gratuitamente (até aos 16 anos), 
mediante marcação prévia (tlf 22 6004640). Deverão referir que são atletas do SPORT CLUB DO PORTO para 
poder usufruir deste protocolo. 

 
 

 

 

 

 

Lido e compreendido:  

NOME DO GINASTA __________________________________________________________________ 

O ENCARREGADO DE EDUCAÇÃO _______________________________________________________ 
 
 
 
 

Pel’A Secção de Ginástica 
 

 


