PAGAMENTOS PISCINAS
TÉNIS E GINÁSIO
≈ Mensalidade/alugueres regulares de piscinas, e ginásio deverão ser pagos de 25 de setembro até ao dia 8 de cada mês;
ISENÇÕES DE PAGAMENTOS/DESCONTOS POR MOTIVOS DE
SAÚDE
≈ Mediante atestado médico com referência ao motivo da doença/lesão, deverão ser apresentados/comunicado até 5 dias
após a emissão do atestado médico.
Estas justificações serão analisadas e comunicadas posteriormente ao utente, num prazo de 10 dias, sobre o pagamento ou isenção.
DESCONTOS
≈ Mensalidade setembro 2019 aulas Piscinas: 50% todos os
alunos;
≈ Mensalidade Dezembro 2019 aulas Piscinas: 25% todos os
alunos;

HORÁRIOS
DE TERÇA A SEXTA-FEIRA
das 8h30 às 21h00
SÁBADO
das 8h30 às 17h30
Término aulas de Natação Piscinas
≈ 30 Junho de 2020 ≈
Término do regime livre piscina, as aulas hidroginástica de verão
e ginásio
≈ 31 de julho de 2020 ≈
HORÁRIO VERÃO JULHO 2020
REGIME LIVRE PISCINAS
DE TERÇA A SEXTA-FEIRA
das 8h30 às 20h30
SÁBADO
das 8h30 às 17h30
AULAS DE HIDROGINÁSTICA
TERÇA E QUINTA-FEIRA
às 12h50 e às 19h00

AGOSTO 2020
≈ TODOS OS SERVIÇOS ENCERRADOS ≈
(Piscinas, Ténis e Ginásio)

COMPLEXO DE PISCINAS
DE AZAMBUJA
Rua 25 de abril, EN 513—Poisões
2050-317 Azambuja
Tel. 263 400 490
Tlm. 961890278
piscinas@cm-azambuja.pt
cm-azambuja.pt
facebook.com/desportocmazambuja

Complexo de Piscinas de Azambuja...
...um lugar para toda a família!
Visite-nos

REGRAS DE UTILIZAÇÃO DAS PISCINAS
1. Utilizar material apropriado (tanga ou fato de banho desportivo
em lycra), chinelos e touca de silicone exceto bebés até aos 3 anos.
Não trazer os fatos de banho vestidos de casa por
questões de higiene

PROIBIÇÕES DAS PISCINAS
1.

O acesso indevido pelos torniquetes.

2.

A utilização de balneários ou sanitários destinados a um
determinado sexo, por pessoas do sexo oposto.

3.

O acesso às piscinas de portadores de doenças transmissíveis
(como fungos), feridas expostas, com a possibilidade de
contaminação por sangue.

2. Utilizar o chuveiro/duche antes de entrarem na água.
Lavar bem o corpo e cabelo, retirar os óleos, cremes
e maquilhagem e se necessário usar champô ou
sabonete

4.

O acesso às piscinas por qualquer indivíduo que não se encontre
em fato de banho.

3. Utilizar as instalações sanitárias e passar pelo lava-pés.

5.

O acesso ao cais por qualquer indivíduo sem autorização prévia.

4. Crianças com menos de 8 anos, devem utilizar o balneário do sexo
do acompanhante.

6.

A interrupção da aula por qualquer indivíduo sem autorização
prévia.

5. Crianças dos 8 aos 12 anos só podem ser acompanhadas no
balneário por um adulto do mesmo sexo da criança.

7.

A entrada a animais dentro do Complexo.

8.

Andar sem calçado apropriado na zona de pé limpo da piscina.

6. O Complexo de Piscinas da Azambuja não se responsabiliza pelo
desaparecimento de quaisquer bens pessoais.

9.

Projetar objetos estranhos para a água.

7. Constitui especial obrigação dos utentes assegurarem-se,
previamente, de que não têm quaisquer contraindicações para a
prática de atividades realizadas na piscina.
8. Não utilizar calçado que seja utilizado no exterior.
9. Só é permitida a recolha de imagens caso exista autorização por
parte do utente, desde que se garanta a não captura de imagens de
outros utentes, e mediante autorização da Direção Técnica.
10. Não ande descalço.

INTERRUPÇÕES DO COMPLEXO DAS PISCINAS
Natal
≈ De 24 dezembro 2018 a 31 dezembro de 2019
Carnaval
≈ Dia 25 Fevereiro de 2020
Páscoa
≈ Dias 09 e 11 Abril de 2020
Feira de Maio
≈ Dias 28, 29 e 30 de Maio

Encerramento das Piscinas
31 Julho de 2020

10. A não utilização de touca.
11.

Empurrar pessoas para dentro de água ou afundá-las
propositadamente.

12. Correr no cais das piscinas ou zonas dos balneários.

NOS FERIADOS NACIONAIS E NO
FERIADO MUNICIPAL O COMPLEXO DAS
PISCINAS ENCONTRA-SE ENCERRADO

13. Efetuar mergulhos em corrida ou perturbar outros utentes.
14. Sentar -se nas pistas.
15. O uso dos cremes, maquilhagens, óleos ou outros produtos
suscetíveis de alterar a qualidade da água.
16. Ingerir qualquer tipo de alimento na zona das piscinas e
balneário (incluindo gelados, pastilhas e refrigerantes).
17.

Fumar em qualquer local do Complexo.

18. A utilização de qualquer objeto cortante.
19. Cuspir na água ou nos pavimentos.
20. Recolha de imagens sem autorização.

De acordo, com o Regulamento de Funcionamento do Complexo de Piscinas,
n.º 25/2018, publicado em Diário da República, 2.ª série — N.º 8 — 11 de janeiro
de 2018, o n.º 3, do artigo 14.º, as atividades poderão ser suspensas, nos dias
em que ocorram atividades promovidas pelo Complexo de Piscinas da Azambuja, tais como Festivais, Competições, Formação Profissional dos técnicos
e funcionários, entre outras. Os utentes serão atempadamente informados e
terão o direito de frequentar o Complexo de Piscinas, em regime livre, como
forma de compensação, ou de frequentar outras aulas, desde que o Técnico
responsável pela turma o permita.

