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Regulamento da Escola 
 
 

1  Organização 
  
1.1  As aulas da escola do Clube de Ténis do Jamor funcionam:  

• Para a escola juvenil e escola de adultos entre 1 de setembro a 31 julho do ano seguinte;  
• Para a competição entre 1 de setembro e 31 de agosto do ano seguinte.  

1.2  Os alunos são distribuídos pelos diversos grupos em função da idade e níveis de aprendizagem.  
1.3  A inclusão dos alunos nos grupos de competição é da exclusiva responsabilidade dos respetivos professores.  
1.4  A entrada nas aulas processa-se à hora marcada, ficando ao critério do professor a decisão da frequência na 

mesma em caso de atraso.  
1.5  A compensação das aulas não realizadas por causa de condições atmosféricas adversas, nomeadamente a 

ocorrência de chuva, será efetuada por acordo com o respetivo professor, sempre que possível, nos horários 
existentes ou durante o período de férias escolares  

1.6  Interrupções das aulas:  
• Feriados nacionais e feriado municipal de Lisboa (13 de junho);  
• Período de Natal – 24, 25, 31 de dezembro e 1 de janeiro.  

 

2  Pagamentos 
  
2.1  A quota anual (inclui licença da Federação Portuguesa de Ténis e seguro desportivo) e a primeira 

mensalidade são pagas no ato de inscrição.  
2.2  A mensalidade referente ao último mês da época (julho no que se refere à escola juvenil e escola de adultos 

e agosto para a competição) é paga em duas prestações de 50% do valor respetivo, em simultâneo com as 3ª 
e 4ª mensalidade.  

2.3  Para os alunos que se inscrevam a partir de março, inclusive, o último mês é pago na totalidade com a 2ª 
mensalidade.  

2.4  Os alunos que optarem pelo pagamento anual, no ato de inscrição (até 31 de dezembro), usufruem de um 
desconto de 5% nas mensalidades.  

2.5  Caso as aulas sejam frequentadas em simultâneo por pais e irmãos é aplicada uma redução de 5% nas 
mensalidades.  

2.6  O pagamento da mensalidade deverá ser efetuado até ao dia 10 do mês a que se refere. A partir do dia 10 é 
aplicada uma taxa de 10% sobre o valor. A mensalidade pode ser paga por cheque, numerário ou 
transferência bancária (IBAN PT50 0035 0397 00012312130 37), mediante apresentação ou envio do 
comprovativo, para o e-mail do Clube de Ténis do Jamor.  

2.7  A suspensão da frequência das aulas terá de ser comunicada ao professor com 15 dias de antecedência e não 
isenta do pagamento do mês de último mês referido em 2.2.  

2.8  Em caso de doença ou lesão do aluno não haverá suspensão da mensalidade de forma a assegurar o lugar no 
grupo. Para compensar as aulas perdidas terá de ser apresentado um atestado médico.  

3  Todos os alunos da Escola serão obrigatoriamente federados, para este efeito deverá ser entregue no ato de 
inscrição um exame médico desportivo ou termo de responsabilidade.  

4  A secretaria do Clube de Ténis do Jamor funciona de segunda a sexta-feira das 16:30h às 19:30h e sábados 
das 09:30h às 12:30h. Os contactos encontram-se em rodapé 
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Tabela de preços 
 
 

   5%* 

Quota anual Inclui inscrição, taxa da Federação 
Portuguesa de Ténis e seguro desportivo 

50,00€ N/A 

A partir de 1 de março 40,00€ N/A 

    
Mini-ténis 
(5 aos 8 anos) 

Grupos de 5 a 8 alunos por professor (valores mensais) 

1 Aula por semana 27,50€ 26,12€ 

2 Aulas por semana 51,00€ 48,45€ 

3 Aulas por semana 73,00€ 69,35€ 

    
Iniciação e 
aperfeiçoamento 

Grupos de 5 a 8 alunos 

1 Aula por semana 30,00€ 28,50€ 

2 Aulas por semana 55,00€ 52,25€ 

3 Aulas por semana 79,00€ 75,05€ 

4 Aulas por semana 99,00€ 94,05€ 

5 Aulas por semana 117,50€ 111,62€ 

    
Cursos intensivos Natal e Páscoa 120,00€ N/A 

 

Petit As Grupos de 6 a 8 alunos (2 x semana) 55,50€ 52,72€ 
 

Pré-competição Grupos de 5 a 8 alunos, menores de 10 anos 

Os valores mensais são iguais aos da 
Competição, mas isento do pagamento 
de Agosto 
 
 

 
N/A 

 
N/A 

 

Competição Grupos de 4 a 6 alunos (valores mensais, inclui treino de preparação 
física) 

2 Aulas de 2 horas por semana 106,50€ 101,17€ 

3 Aulas de 2 horas por semana 142,00€ 134,90€ 

4 Aulas de 2 horas por semana 170,00€ 161,50€ 

5 Aulas de 2 horas por semana 194,00€ 184,30€ 

6 Aulas de 2 horas por semana 219,00€ 208,50€ 
 

Competição 
especial  

O acesso a este grupo é exclusivamente 
por convite e as condições serão 
definidas individualmente. 

 
N/A 

 
N/A 

 

Treino individual  Para alunos da competição (valor por 
treino) 

24,00€ N/A 

 

Escola de adultos Grupos de 3 a 6 alunos (valores mensais) 

1 Aula por semana 40,00€ 38,00€ 

2 Aulas por semana 72,00€ 68,40€ 

3 Aulas por semana 101,50€ 96,42€ 

 
(*) Valor aplicável a pais e irmãos a que se refere 2.5. 


