Aprovado C.M. 15/9/97
Aprovado A.M. 29/9/97

REGULAMENTO DA PISCINA COBERTA PARA APRENDIZAGEM

1 - A utilização da Piscina fica condicionada às seguintes regras:
a) Fica expressamente proibida a utilização das instalações agregadas à Piscina quando o utente
sofra de qualquer doença de pele ou doença contagiosa ou ainda quando apresente ferimentos
exteriores.
b) É expressamente proibido ao utente transitar calçado nas zonas de banho, excepto quando utilizar
calçado apropriado, bem como de roupa normal.
c) É expressamente proibida a introdução nas zonas de banho de quaisquer géneros alimentícios ou
outros que eventualmente possam prejudicar a preservação e a higiene das instalações.
d) É expressamente proibida a utilização da Piscina, sem a touca de banho para o efeito apropriado,
tomar duche e calçar chinelos do chuveiro até à Piscina.
2 - Os utentes da Piscina Municipal de Cinfães devem pautar a sua conduta de modo a não perturbar
os serviços ou outros que porventura se encontrem a utilizar as instalações.
3 - Os utentes e as Entidades Públicas ou privadas através das quais sejam utilizadas as instalações
da Piscina de Cinfães são solidariamente responsáveis pelos danos causados nas mesmas.
4 - É proibido aos utentes fumar nos espaços da Piscina onde existirem dísticos com tal indicação.
5 - Sem prejuízo do disposto no número anterior é expressamente proibido, aos utentes fumar nas
instalações da Piscina.
A Câmara Municipal de Cinfães reserva-se o direito de não autorizar a entrada ou permanência nas
instalações da Piscina, a qualquer utente, individual ou colectivo, que desrespeite as normas inerentes à sua
utilização ou que, de qualquer outro modo, perturbe o normal funcionamento das mesmas ou dos respectivos
serviços.
Segurança e valores:
A C.M.C. não se responsabiliza pelo desaparecimento de valores que não sejam confiados, ao
funcionário.

TABELA DE PREÇOS
ESCOLAS DO 1º. CICLO DO ENSINO BÁSICO
150$00 / Hora / Semana para um grupo até 20 alunos

OUTRAS ESCOLAS

TIPO

PREÇO

CONDIÇÕES

S / MONITOR

8.800$00/Mês - 1 Hora x Semana

20 Alunos - 2 Pistas

13.200$00/Mês - 2 horas x Semana

20 Alunos - 2 Pistas

13.200$00/Mês - 1 Hora x Semana

20 Alunos - 2 Pistas

19.800$00/Mês - 2 Horas x Semana

20 Alunos - 2 Pistas

C / MONITOR

OUTRAS INSTITUIÇÕES
(Das 18 às 22 Horas de 2ª. a Sexta Feira)
(Das 09 às 13 Horas aos Sábados , Domingos e Feriados)

TIPO

PREÇO

CONDIÇÕES

S / MONITOR

22.000$00/Mês - 2 Hora x Semana

20 Pessoas - 2 Pistas

C / MONITOR

30.800$00/Mês - 2 horas x Semana

20 Pessoas - 2 Pistas

ENTRADAS DE LAZER
300$00 / Hora
150$00 / Hora para crianças até aos 12 Anos

