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ADENDA 1 – Regulamento Interno 

 
1. A Escola de Ténis São Bernardo funciona de 2ª a Domingo de acordo com os 

horários aprovados no início da época e mediante a marcação de aulas 
individuais, havendo interrupção dos treinos nos seguintes periodos: 
1.1 - Natal 24 e 25 de Dezembro 

1.2 - Ano Novo 31 de Dezembro e 01 de Janeiro 

1.3 - Carnaval 01 de Março 

1.4 - Páscoa 15 e 17 de Abril 
1.5 - Feriados nacionais e municipal.  
1.6 - Férias do Staff Técnico de 30 de Julho a 14 de Agosto. 
1.7 Poderão existir outro tipo de interrupções devidamente anunciadas pelo 

diretor técnico, com as respetivas aulas a serem devidamente 
compensadas. 
 

2. Acompanhamento técnico a torneios 

 

 
 
 Este preçário é exclusivo ao torneio identificado, podendo todas as despesas serem 
divididas pelos atletas (máx. 4) que adquiram este serviço para o mesmo evento. 

                                                           
1 Opção 1 : Levantamento e entrega do atleta na sua residência ou local a combinar.  
   Opção 2 : Deslocação ao clube para acompanhamento técnico sem levantamento e sem entrega do 
atleta  
  Opção 3 : Levantamento do atleta na sua residência ou local a combinar até ao torneio  
  Opção 4 : Deslocação ao clube para acompanhamento técnico sem levantamento mas com entrega do 
atleta na residência ou local a combinar   

Dia(s) Preçário 
Valor Km’s1 (=0) Portagens 

½ Dia 20.00€ 0.22€ Apresentado no dia 

1 Dia  30.00€ 0.22€ Apresentado no dia 

1 Dia + ½ Dia 45.00€ 0.22€ Apresentado no dia 

2 Dias  55.00€ 0.22€ Apresentado no dia 

2 ½ Dias 40.00€ 0.22€ Apresentado no dia 

Pagamento de Almoço e/ou Jantar : (Valor máximo 10.00€ cada, apresentado no dia 

Deslocações c/ necessidade estadia +200Km (ida/volta) : valor apresentado no final estadia 
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