
REGULAMENTO RENOVAÇÕES 2021 - 2022 PMCO
1. RENOVAÇÕES
1.1. A renovação da inscrição é a continuidade de vínculo à Piscina de Campo de Ourique / Ginásio Clube Português, 
 cuja época termina a 31 de Julho.
1.2. Renovação é o período exclusivo para Utentes com inscrição activa, na época que decorre, tendo prioridade:
 1ª: Utentes que mantenham o mesmo nível/horário, se o mesmo constar do mapa de aulas;
 2ª: Utentes que a turma actual não conste do mapa de aulas da próxima época;
 3ª: Utentes que pretendem mudar de nível/horário.

1.3. Para a renovação da inscrição, os utentes inscritos nas classes têm que já ter efetuado ou efetuarem,  
 obrigatoriamente, o pagamento das mensalidades até Julho.
1.4. O acto da renovação só fica concluído após pagamento de *taxa de renovação, *seguro anual e pagamento
 da primeira mensalidade.
1.5. A renovação para aulas de Hidroginástica e Hidroterapia são realizadas presencialmente.
1.6. As renovações em classes de crianças serão realizadas em formulário próprio que é enviado por email.
1.7. A renovação em aulas, da escola de natação e nas modalidades gerais de ginástica para adultos (Hidro, 
 Aquafitness, Hidroterapia), é feita somente em 1 turma. 
1.8. No acto da renovação/inscrição pode ficar em lista de espera para mais do que 1 turma por semana, sendo 
 contactado na última semana de Agosto, mediante a existência de vaga, ou pela permissão do aumento do 
 número de vagas em aula.
1.9. Poderá inscrever-se em serviços como aulas individuais/par/trio, mais do que 1 vez por semana, acrescentando 
 com as modalidades do mapa geral.
1.10. No caso de cancelamento ou não frequência do mês de Setembro as taxas e mensalidades pagas no acto da 
 renovação não são restituídas.

* TAXA DE RENOVAÇÃO: Aquando da renovação é cobrado um valor de 17,00€ relativo à taxa de renovação anual. Caso 
o utente interrompa a época é cobrado um valor de 22,40€ relativo à taxa de inscrição anual.

*SEGURO: Aquando da renovação/inscrição é cobrado um valor de 5,00€ relativo ao ressarcimento com o seguro de 
atletas, válido para uma época desportiva, independentemente do momento de entrada e saída. A franquia de 
abertura de seguro passa a ser da responsabilidade do GCP. Esta apólice tem a cobertura para despesas de 
tratamento de 5.000,00€

- PRAZOS:
HIDROGINÁSTICA e HIDROTERAPIA
Renovação presencial ao balcão da recepção da piscina.
Inscrição em uma turma, podendo ficar em lista de espera para mais do que uma turma.
De 14 a 18 de Junho de 2021.
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ESCOLA DE NATAÇÃO (ADULTOS E CRIANÇAS) E AQUAFITNESS
Renovação é realizada em formato digital.
Inscrição em uma turma, podendo ficar em lista de espera para mais do que uma turma.

De 18 a 20 de Junho – PMCO envia formulário de renovação por email;
(período em que é possível realizar a manifestação de intenção de renovação)
Dia 28 de Junho – PMCO envia confirmação de renovação e dados para pagamento
Até dia 30 de Junho – Entrega do comprovativo de pagamento ao balcão da recepção ou para o email 
piscina@gcp.pt
Dia 1 – Inscrição de irmãos de utentes (por formulário próprio)
De dia 2 a 4 Julho – Inscrição para utentes activos na época 2019/2020 entre Janeiro e Março (por formulário 
próprio)
Dia 12 de Julho – Novas inscrições 

ORIENTAÇÕES DE PRIORIDADE RENOVAÇÕES/INSCRIÇÕES:
1º. Ordem de chegada da resposta ao formulário;
2º. Utentes inscritos na época passada no mesmo nível/horário, no entanto, não são garantidas vagas nos mesmos 
horários/dias/professor da época anterior;
3º. Irmãos de utentes inscritos na época 2020/2021;
4º. Utentes activos em 2019/2020 e lista de espera 2020/2021.

NOVAS INSCRIÇÕES - Para inscrição na escola de natação, deverá realizar a marcação de teste, para o email 
piscina@gcp.pt. Após realização de teste e aferição de nível poderá finalizar a sua inscrição.

*NÚMERO MINIMO DE 5 INSCRIÇÕES POR TURMA PARA A MESMA SE MANTER NO MAPA DE AULAS


