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Regulamento 

 
1. A Escola de Ténis São Bernardo está em funcionamento durante todo o ano. 

Cada época inicia-se a 01 de Outubro e termina a 30 de Setembro.  

  
2.  Todos os alunos inscritos são responsáveis pelo pagamento das 12 

mensalidades por época. 

 
3. Em Agosto, e para fazer face a custos de funcionamento, cada aluno pagará: 

 

a) O valor da mensalidade normal – se frequentar as aulas de ténis de forma 
regular. 

b) O valor correspondente a metade da mensalidade – se não frequentar, ou 
frequentar menos de metade das aulas de ténis. 

c) Em caso de férias do Staff Técnico – O valor correspondente às aulas que 
frequentar. 

 
4. Para poderem frequentar a Escola de Ténis São Bernardo, os alunos têm de 

efetuar os seguintes passos: 
 
a) Preenchimento da ficha de inscrição e impresso da Federação Portuguesa 

de Ténis. 
b) Proceder ao pagamento da taxa de inscrição/renovação, no valor de 45.00€ 

que inclui o seguro desportivo, inscrição na FPT e consulta médico 
desportiva para atestado médico. 
 

5. A mensalidade deverá ser liquidada, até dia 08 de cada mês, preferencialmente 
por transferência bancária para o IBAN PT50 0018 0008 0126 6518 0203 0. 

 
6. Os alunos serão distribuídos por turmas de acordo com o seu nível técnico e 

disponibilidade horária. 
 

7. Os alunos apenas poderão treinar no seu horário. 
 

8. Faltas: 
a) Por motivo de doença devidamente justificada com pré aviso: 

I) Até meio mês – Implica o pagamento da totalidade da mensalidade 
e o aluno tem direito à compensação das aulas. 

II) Mais de meio mês (opção 1) – Implica o pagamento da totalidade da 
mensalidade e o aluno tem direito à compensação das aulas. 

III) Mais de meio mês (opção 2) – Implica o pagamento de meia 
mensalidade, sem direito a compensar as aulas em falta. 
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b) Por outros motivos: 

I) Implica o pagamento da totalidade da mensalidade sem direito a 
compensar as aulas. 

 

9. O atraso de pagamento de duas mensalidades justifica a suspensaão imediata do 
aluno até regularização do referido pagamento. 
 

10. Por questões de segurança, as condições climatéricas poderão impedir que as 
aulas sejam ministradas. Nestas circunstâncias, as aulas serão devidamente 
compensadas em dias e horários a combinar com os respetivos treinadores, 
preferencialmente nas férias escolares. 

 
11. As aulas tem a duração de 50 minutos. 

 

12. Todas as situações do foro técnico são da inteira responsabilidade do diretor 
técnico. 
 
 

 

Preçário 
 

Horas Semanais 
Mensalidades de Escalões 

4 aos 11 anos 12 a 17 anos >= 18 anos 

1 25.00€ 30.00€ 35.00€ 

2 35.00€ 40.00€ 45.00€ 

3 45.00€ 50.00€ 55.00€ 

4 55.00€ 60.00€ 65.00€ 

5 65.00€ 70.00€ 75.00€ 

 
Inscrição / Renovação ETSB (inclui seguro desportivo): 45.00€ 

 
Aula individual: 25.00€ 

 

Pack’s Aulas 

 
Seguro Desportivo: 20.00€ 

 
 

Horas 
Pack  

Aula Grupo Desconto Aula Individual Desconto 

4 40.00€ - 80.00€ - 

8 80.00€ 5% 160.00€ 5% 

12 120.00€ 10% 240.00€ 10% 
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Aluguer de campos: 1.50€ p/ aluno à hora (apenas para atletas com inscrição/renovação ETSB) 
 

Aluguer de campos: 2.50€ p/ aluno à hora (para atletas em regime Packs de Aulas) 
 

Pacote Familia: 10% desconto em todas as mensalidades (apenas para atletas com 
inscrição/renovação ETSB) 

 
Taxa de Membro da Escola de Ténis São Bernardo - 60.00€ /ano 

 
Benefícios: 10% desconto na frequência das aulas de ténis 

 
Benefícios: 20% desconto nos equipamentos disponíveis na escola e aluguer de campos. 

 

Descontos de Pagamento 
 

Pagamento Integral de Setembro a Agosto: Oferta 1 mensalidade 
 

Pagamento Parcial de Fevereiro a Agosto: Oferta de meia mensalidade 
 

Ofertas 
 

Oferta de raquete (condicionada a 6 meses de treino) para novos alunos até 9 anos 
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