
ÉPOCA 22/23
REGULAMENTO E TABELA DE PREÇOS

(De 1  de Setembro 2022 a  31  Agosto 2023)

3 CAMPOS DE PADEL
COBERTOS

Aluguer de Campos / Escola
de Padel Juvenil e Adultos

REGULAMENTO GERAL

• FUNCIONAMENTO: Dias úteis das 7h à 1h. Sábados, Domingos e Feriados 8h às 00h.
• MARCAÇÃO DE CAMPOS: presencial, telefone ou aplicação AirCourts.

• REGRAS DE CANCELAMENTO DE ALUGUERES DE CAMPOS:
1. Não comparência sem aviso é devida a totalidade do pagamento do aluguer.
2. Cancelamento do aluguer com 12 ou menos horas de antecedência é devido 50% do
pagamento. Caso surja durante essas 12 horas outra reserva de aluguer que substitua a
cancelada, não é devido qualquer pagamento.
3. Cancelamento do aluguer com 12 ou mais horas de antecedência não é devido qualquer
pagamento.

• Pré-pagamento do aluguer dos campos.
• É da responsabilidade dos utentes o controle do tempo de utilização do respectivo aluguer,
não cabendo aos funcionários do clube o dever de avisar o final do mesmo. Em caso de ser
ultrapassado o tempo de aluguer é devido o pagamento correspondente ao
período efectivamente utilizado.
• Alugamos raquetes mediante disponibilidade. 4€/jogador/marcação

• CARTÕES DE DESCONTO DE ALUGUER DE CAMPOS:
1. Após 10 utilizações oferecemos 1h de aluguer. Estes cartões só podem ser utilizados em
alugueres de campos, não o podendo ser em Mixes (podendo neste caso ser carimbados),
torneios ou outras actividades que incluam treinador.
2 Qualquer que seja a reserva só pode ser usado 1 cartão de desconto por campo.
3 Os cartões de desconto são pessoais e intransmissíveis.
• O preço dos alugueres de campos e aulas dependem do horário em que são utilizados (Low
Cost ou Premium) e da qualidade de Membro ou Não Membro do utilizador.
• Alugueres, Aulas, Pro Games efectuados entre horários Low Cost e Premium são cobrados
pela tabela Premium.
• As aulas de Padel podem ser: 1) Escola/Mensalidades (horário fixo); 2) Aulas avulso e Packs de
5 ou 10 aulas (horário a combinar com treinador).
• Os pagamentos das mensalidades são efetuados na Secretaria do C.T.Alfragide, nos primeiros
oito dias do mês a que dizem respeito conforme tabela de preços aprovada anualmente no
inicio da época (época de 1 Set. a 31 Agosto do ano seguinte).
• Os serviços disponibilizados pelo clube são pessoais e intransmissíveis e ao contratá-los o
utilizador está a confirmar ter lido e aceite o presente Regulamento.
• Os preços são por pessoa e incluem IVA taxa legal.

CLUBE DE TÉNIS&PADEL DE
ALFRAGIDE

TEL. 21 471 41 58
TLM. 92 751 05 74

www.clubeaceteam.com
ctalfragide@ace-team.com

 

Direção Técnica: Pedro Bivar

Rua dos Eucaliptos, Alfragide  2610 – 069 Amadora



PRO GAME |  1h30 Mínimo 3  a lunos com professor

ESCOLA DE PADEL ADULTOS |  Mensal idade

ALUGUERES |  Preço por  pessoa ,  mínimo 4 pessoas  ( luz  incluída)  

PACKS 5/ 10  AULAS

AULAS AVULSO ( 1HORA)

ESCOLA DE PADEL JUVENIL (ATÉ 17  ANOS)  |  Mensal idade

MEMBROS  

10% DESCONTO

AULAS - Preço por pessoa
Adultos - 90€
Jovens (>18 anos) - 50€
Agregado Familiar - 200€

No pagamento

antecipado de 4

meses

NOTAS: 1. Grupo até quatro alunos (mínimo três) 2.Desistências devem ser comunicadas com pelo menos 1 mês de antecedência,
caso contrário será cobrada a mensalidade 3. Falta de pagamento da mensalidade (por qualquer motivo) não garante o lugar na

aula  4. Desconto de 5% para todo o agregado familiar a partir do terceiro elemento

NOTAS: 1. Iniciação até 6 alunos (mínimo 4) e Aperfeiçoamento até 4 alunos (mínimo 3) 2. 5% 
Desconto para irmãos 3. A inscrição é considerada para a época sendo obrigatório o pagamento antecipado dos meses de Junho e

Julho em 4 prestações a partir da segunda mensalidade. As aulas que os alunos prevejam perder nesses
meses (por ex. férias) podem ser compensadas em meses anteriores.

NOTAS: Desconto de 5% para agregado familiar a partir do 3º elemento

NOTAS: Desconto de 5% para agregado familiar a partir do 3º elemento

NOTAS: Desconto de 5% para agregado familiar a partir do 3º elemento

Quota Anual

Validade: 1 ano a partir da data de  inscrição

Mensalidades

FREE PASS

HORÁRIOS

Validade de 90 dias | máximo 30 horas
Membro €120 Não Membro €150

Jogue a 4€/hora (Membros) ou 5€/hora (N/
Membros)  Válido em LowCost ou Premium

Dias útels: até às 18h
Fins-de-semana e feriados: Das 13h às 18h

Dias útels: após as 18h
Fins-de-semana e feriados: Antes das 13h e
após as  18h

Alugueres

LOWCOST

PREMIUM

Tabela  de Preços
ÉPOCA 22/23


