AVISO / INFORMAÇÃO
NORMAS DE UTILIZAÇÃO

1. É obrigatório um SEGURO DESPORTIVO (Dec.Lei10/2009 de12/01//2009;
2. Os Courts só poderão ser utilizados por pessoas devidamente equipadas para o efeito,
designadamente com sapatilhas próprias para piso de terra batida, calção e camisa de ténis,
ou, em alternativa, fato de treino;
3. Todos os utentes ficam obrigados a ter um comportamento que preserve os equipamentos do
Complexo de Ténis, nomeadamente piso, cadeiras de jogadores, redes, balneários, entre
outros;
4. Não é permitido o uso de mais de 4 (bolas) de ténis por Court, salvo nas aulas autorizadas;
5. É expressamente proibido lavar as sapatilhas nas fontes existentes no Complexo de Ténis;
6. O período de utilização dos Courts é de 55 minutos;
7. As reservas / marcações poderão ser feitas até um máximo de 2 (dois) dias de antecedência.
Os Courts descobertos poderão ser reservados por via telefónica;
8. As marcações dos Courts cobertos poderão ser feitas de duas formas: via telefónica (através
dos cartões pré – comprados); ou pagas no ato da marcação;
9. As taxas de utilização serão liquidadas no ato da marcação. Quando a marcação é feita por
telefone, a respetiva taxa terá de ser paga, sempre, antes da utilização do Court. Se assim
não acontecer, considerar-se-á a marcação inválida, podendo o Court ser alugado a outros
utentes;
10. A marcação ficará sem efeito, se após 10 minutos, não comunicar o respetivo atraso;
11. Quando o utilizador, após pagamento da marcação, não comparecer, a taxa não será
reembolsada, salvo em casos devidamente justificados;
12. A Gestão do Complexo Municipal de Ténis não se responsabiliza por qualquer dano feito
ou furto de objetos de valor;
13. É reservado o direito de admissão e frequência;
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