
                     Escola de Ténis  
 

BTENNIS – tel. 938437688 – www.btennis.pt 

 

Regulamento 
1. A escola de ténis funciona 12 meses, de segunda a sexta-feira das 8h às 23h, sábado das 9h às 13h e das 14h às 19h e 

domingo das 9h às 13h. Encontra-se encerrada no Natal (24 e 25 de Dezembro), Ano Novo (31 de Dezembro e 1 de 

Janeiro), dia de Carnaval e restantes feriados nacionais e regionais. 

 

2. Qualquer desistência deverá ser comunicada por escrito para o e-mail geral@btennis.pt até ao dia 8 do mês da 

desistência. 

 

3. O local para a leccionação das aulas será nos campos de ténis Btennis. 

 

4. Em caso de chuva as aulas serão dadas em recinto fechado quando disponível; se assim não for, as aulas serão 

compensadas em data a combinar pelo treinador ou será feito um acerto no valor da mensalidade seguinte, 

 

5. Excepcionalmente os treinos poderão ser substituídos por outras actividades, ou noutro local a designar. 

 

6. Tabela de valores da escola de ténis Btennis: 

Escola de Ténis                                                                                
3 aos 18 anos 

Escola de Ténis                                                                                
Adultos 

Nível h/semana valor mensal 
nº de alunos por 

campo 
1 x semana 2 x semana 

Iniciação 1 h/semana 20 € 4 alunos 25 € 45 € 

Iniciação 2 h/semana 35 € 3 alunos 35 € 60 € 

Aperfeiçoamento 3 h/semana 50 € 2 alunos 50 € 95 € 

Competição 6 h/semana 85 € 1 aluno 80 € 150 € 

 

7. O valor a pagar pelo aluno que queira frequentar mais horas por semana do que se encontra no preçário será calculada 

do seguinte modo: valor mensal (mínimo de horas do respectivo nível) x nº de horas pretendidas x 0.90 . 

 

8. Não será taxado qualquer valor pela inscrição. 

 

9. O pagamento da mensalidade terá que ser efectuado até ao dia 8 do mês a que se refere. Caso assim não seja, será 

acrescida uma taxa de 1euro no valor da mensalidade. Excepto se a inscrição for posterior a essa data. 

 

10. O aluno é inteiramente responsável pela sua condição e aptidão física para a prática da modalidade. Em caso de 

acidente ou ferimento, no campo de ténis, a escola de ténis Btennis não se responsabiliza, ficando o tratamento ou 

qualquer tipo de assistência a cargo do aluno ou, em caso dos menores, do seu encarregado de educação.  

 

11. O aluno ao inscrever-se na escola Btennis terá direito ao seguro desportivo anual gratuitamente. 

 

12. Não é permitida a entrada dos utilizadores nas áreas reservadas à prática desportiva com objectos estranhos à mesma 

e sem estarem devidamente equipados e com calçado próprio. 

 

13. Em caso algum a entidade responsável pela gestão das instalações desportivas é responsável pelo eventual 

desaparecimento de haveres c/ou objectos pessoais. 

 

14. Todos os casos omissos ou alterações neste regulamento serão decididos pelo Responsável da escola de ténis, não 

necessitando de aviso prévio. 

 

 


