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Taxas de Praticante 2021
Séniores (+18)
Treinos

Época

Familiar de
Praticante

2 x 200,00€

2 x 180,00€

Modalidade de
pagamento

Observações

Semestralidade
2 prestações (abril e
setembro)
Ingressos a partir de
novembro

3X Semana
(2ª/4ª/6ª)

8 meses (abril a
dezembro;
interrupção em
agosto)

100,00 €

80,00 €

4X Semana
(2ª/4ª/5ª/6ª)

8 meses (abril a
dezembro;
interrupção em
agosto)

2 x 220,00€

2 x 180,00€

Semestralidade
2 prestações (abril e
setembro)

1X Semana
(2ª ou 4ª ou 6ª)

8 meses (abril a
dezembro;
interrupção em
agosto)

2 x 100,00€

2 x 80,00€

Condições de acesso: Atletas do clube à pelo menos 5 anos
Semestralidade
ou + 45 anos e atletas à pelo menos 1 ano; (Permite apenas
2 prestações (abril e
a participação em competições não pontuáveis, excetuando
setembro)
Jornadas Nacionais Veteranos do circuito nacional FPB)

Competição

Manutenção

Praticante

Não Séniores (Sub-13/Sub-15/Sub-17/Sub-19)
Treinos

Época

3X Semana
(3ª/4ª/6ª)

8 meses (abril a
dezembro;
interrupção em
agosto)

Praticante

Familiar de
Praticante

2 x 160,00€

2 x 140,00€

80,00 €

60,00 €

Modalidade de
pagamento

Observações

Semestralidade
2 prestações (abril e
setembro)
Ingressos a partir de
novembro

Iniciação (Não Séniores - Sub-9/Sub-11/Sub-13/Sub-15)
Treinos

Época

2X Semana
(3ª/5ª)

8 meses (abril a
dezembro;
interrupção em
agosto)

Familiar de
Praticante

Modalidade de
pagamento

2 x 100,00€

2 x 80,00€

Semestralidade
2 prestações (abril e
setembro)

60,00 €

40,00 €

Ingressos a partir de
novembro

Praticante

Observações

Quotas de Associado: 12€ - quotas anuais de associado ordinário ou extraordinário (1€/mês) a serem cobradas (notificação p/email) a todos os atletas séniores,
encarregados de educação (EE), sócios não atletas e atletas não séniores. A novos associados é cobrado, no mês de ingresso, o montante respeitante aos meses do
ano em que serão sócios do clube. Ficam isentos no ano seguinte atletas e EE que compareçam à Assembleia Geral anual.
Refiliação de Associado (> 5 anos dívida de quotização): 50€

Os valores cobrados são isentos de IVA (artigo 9º CIVA)

As Taxas de Praticante Incluem:
Séniores

Não Séniores e Iniciação

Filiação / Revalidação FPB + Seguro Desportivo

Filiação / Revalidação FPB + Seguro Desportivo

Treino Orientado

Treino Orientado

Volantes para Treino e Competição

Volantes para Treino e Competição

T-shirt CREA (para atletas que competem)

T-shirt CREA

Inscrições nas Competições Zonais e Campeonato Nacional (Sub-21, Sénior e
Veteranos)

Inscrições em todas as Competições

Fato Treino CREA: 30€-35€
Inscrição em Torneios de Clube e Nacionais Séniores e Jornadas de Veteranos: 6€/atleta/prova
Nota: Os encargos com materiais desportivos individuais (raquete, par de ténis, etc.) e Exame Médico-Desportivo anual são da responsabilidade dos atletas/encarregados de educação
(obrigatório realizar na época de renovação das inscrições na FPB (dezembro/janeiro) ou para novos praticantes no mês em que ingressam no clube)

As taxas devidas pela prática desportiva são pagas, após notificação, até ao final do mês da prestação em causa ou até final do mês em que um atleta ingresse no
clube
O pagamento dos fatos de treino, das inscrições em competições Séniores (torneios clube e torneios nacionais) e eventuais multas FPB por faltas de comparência é
adiantado pelo clube sendo indexados os valores na conta corrente dos atletas para posterior reembolso no final época (novembro)
Em caso de ativação do seguro o valor da franquia (150€) fica a cargo dos atletas. Em caso de cirurgia o clube comparticipa 50% desse valor (250€ em 500€).
Eventuais despesas de tratamento superiores à cobertura máxima da apólice (5.000€) ficam a cargo dos atletas.
As deslocações e alimentação para as competições individuais são da inteira responsabilidade dos atletas/encarregados de educação. Nas deslocações Não
Séniores em grupo (3 atletas mínimo) para torneios de clube ou torneios nacionais fora do distrito de Lisboa, o custo da deslocação do grupo providenciada por
um dos encarregados de educação será reembolsada pelo clube
O clube financia as inscrições, deslocação, alimentação e alojamento em todas as competições de Equipas (Séniores e Não Séniores)
No final da época serão entregues Prémios Individuais Séniores e Não Séniores em 3 categorias (comparticipação financeira-material desportivo à escolha)
Não será efetuado qualquer ressarcimento financeiro por treinos suspensos por indicação da Direção Escolar que gere os pavilhões utilizados para a prática
desportiva do clube
Não será efetuado qualquer ressarcimento financeiro em caso de suspensão da prática no decurso da época desportiva
Em caso de lesão prolongada, com o devido comprovativo médico, montantes eventualmente já pagos transitam para a semestralidade seguinte quando o atleta
regressar à prática

