Www.footfunny.net
footfunny@gmail.com
91 388 92 93
Rua da Felgueira, nº178,
4585-352 Rebordosa
GPS: +41° 11' 57.71", -8° 25' 46.84

Entrega este convite na recepção da FOOT FUNNY

Convite
Vale 1 Aula Grátis

ESCOLA
TÉNIS

Nome Convidado
Contacto
E-mail (do aluno ou de um familiar próximo)
Localidade

Situado à entrada de Rebordosa, (Porto - Saída da A4 Campo - Gandra - Rebordosa - 1º semáforos virar à Esquerda - 100m à frente
virar à Direita), o complexo desportivo é dotado de 3 campos: 2
campos de Relva sintética e 1 campo multiusos.

NORMAS DE FUNCIONAMENTO

Preçário:
2x por semana: 25€/mês
Inscrição: 25€
Reinscrição: 15€

Horários:
Sub—8/10 (Quartas 18h Sextas 19h)

DESTINATÁRIOS/ IDADES
A Escola de Ténis do FOOT FUNNY, destina-se a
todos os jovens do sexo masculino e feminino, entre os
6 e os 14 Anos.
MENSALIDADES

Juntamente com a Inscrição o aluno
terá que pagar a 1ª mensalidade.

As mensalidades deverão ser liquidadas até ao
dia 10 de cada mês sob pena de multa.

A reinscrição será paga no reinício da
época, ou seja, no início de Setembro.
Os agregados familiares que tenham
mais do que um filho a frequentar a
Escola, terão uma redução na mensalidade de 5€ a partir do segundo
filho.
Se o aluno trouxer um amigo que se
inscreva terá uma redução na próxima
mensalidade de 25%.
A Inscrição Incluí: Seguro desportivo.

CALENDÁRIO LECTIVO

INSCRIÇÕES
Terá que ser feita na Receção do Foot
Funny Indoorsports ou por email, desde que
acompanhada dos seguistes documentos:

Início das Atividades: 1 de Setembro de 2013.
Fim das Atividades: 30 de Julho de 2014.
Haverá interrupção das atividades nos Feriados a
designar

1) Ficha de inscrição, devidamente preenchida;
2) Uma Fotografia
3) Bilhete de Identidade ou Cartão do Cidadão do
participante;
4) Pagamento em numerário ou cheque
No pagamento por transferência bancária terá que
ser entregue o comprovativo.

Nota: Não dispensa a consulta integral do regulamento
interno

