
Época 2022/2023

PISCINA MUNICIPAL DE CAMPO DE OURIQUE

REGULAMENTO RENOVAÇÕES

1. RENOVAÇÕES

1.1. A renovação da inscrição é a continuidade de vínculo à Piscina Municipal 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.
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 ou 

em formato digital respondendo ao questionário enviado por email.
1.6. As renovações para a Escola de Natação serão realizadas exclusivamente em formato digital, 

por questionário próprio, enviado por email.
1.7. Para renovações realizadas presencialmente o pagamento é efectuado ao balcão no acto da 

renovação. Para renovações efectuadas por questionário o pagamento poderá ser efectuado 
por transferência bancária até ao prazo indicado no email de confirmação.

1.8. No caso de cancelamento ou não frequência do mês de Setembro as taxas e mensalidades 
pagas no acto da renovação não são restituídas.

1.9. A Piscina Municipal de Campo de Ourique não se compromete com a manutenção de um 
professor numa determinada turma ou horário.

1.10. A inscrição em uma turma, pressupõe a frequência definida na configuração da turma, (3x 
semana / 2x semana/ 1x semana).

 *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€.

2. PRAZOS

2.1. HIDROGINÁSTICA e HIDROTERAPIA
Renovação realizada em formato digital por questionário próprio ou presencial ao balcão da 
recepção da piscina. 
De 28 de Junho a 4 de Julho de 2022 - renovação no mesmo horário/turma.
De 5 a 12 de Julho de 2022 - renovação com mudança de horário/turma.
Após dia 15 de Julho - Novas inscrições para aulas de Ginástica Aquática.
Para inscrição em aulas de Ginástica Aquática, deverá realizar a marcação de uma aula experi-
mental, para o email piscina@gcp.pt. Após realização da aula experimental poderá finalizar a 
sua inscrição.
As renovações ao balcão decorrem no horário:
De 2ª a 6ª feira das 7h00 às 11h, das 11h30 às 14h30 e das 15h00 às 19h15;
Sábado das 8h30 às 13h00.

 – PMCO envia confirmação de renovação e dados para pagamento.

de teste e aferição de nível poderá finalizar a sua inscrição.

6ª Irmãos de utentes inscritos na época 2021/2022 (necessário agendamento de teste de 
aferição de nível e ter ficha na Piscina).

Golfinhos - AMA 1 3 anos; AMA 1 4/5 anos; AMA 2 6/7 anos; AMA 2 8/12 anos; AMA 3 8/12 anos; 

2º - Identificar o nível e escalão etário (é considerada a data de nascimento até dia 1 de 



1.4. O acto da renovação só fica concluído após pagamento de 

por transferência bancária até ao prazo indicado no email de confirmação.

1.10. A inscrição em uma turma, pressupõe a frequência definida na configuração da turma, (3x 

mental, para o email piscina@gcp.pt. Após realização da aula experimental poderá finalizar a 
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2.2. ESCOLA DE NATAÇÃO (ADULTOS E CRIANÇAS) 
Renovação realizada em formato digital por questionário próprio. Os questionários são envia-
dos por email e, são exclusivos do utente a quem se dirige o mesmo. 
De 29 de Junho a 5 de Julho - Período em que o utente manifesta a intenção de renovação, 
submetendo o questionário.
De 6 a 12 de Julho – PMCO envia confirmação de renovação e dados para pagamento.
Após dia 15 de Julho – Novas inscrições para Aulas de Natação. 
Para inscrição na escola de natação, deverá realizar a marcação de teste ou agendamento de 
aula experimental, mediante existência de vaga, para o email piscina@gcp.pt. Após realização 
de teste e aferição de nível poderá finalizar a sua inscrição.

3. ORIENTAÇÕES DE PRIORIDADE RENOVAÇÕES/INSCRIÇÕES EM GINÁSTICA AQUÁTICA
1º Ordem de chegada ao atendimento da Piscina ou da resposta ao questionário. 
2º Utentes que mantenham o mesmo horário/turma e, que conste do mapa de aulas. 
3ª Utentes que mantenham a mesma turma, mas o horário não consta do mapa de aulas da 

próxima época.
4ª Utentes que pretendem mudar de horário.

4. ORIENTAÇÕES DE PRIORIDADE RENOVAÇÕES/INSCRIÇÕES EM NATAÇÃO
1º Ordem de chegada da resposta ao questionário. 
2º Utentes que mantenham o mesmo nível/horário e, que conste do mapa de aulas. 
3ª Utentes que mantenham o mesmo nível, mas o horário não consta do mapa de aulas da 

próxima época.
4ª Utentes com indicação do professor para mudança de nível.
5ª Utentes que pretendem mudar de horário.
6ª Irmãos de utentes inscritos na época 2021/2022 (necessário agendamento de teste de 

aferição de nível e ter ficha na Piscina).

5. NÍVEIS E ESCALÕES ETÁRIOS DA ESCOLA DE NATAÇÃO PARA A ÉPOCA 2022/23
Tartarugas - Bebés 6/12 meses; Bebés 12/24 meses; Bebés 24/36 meses
Golfinhos - AMA 1 3 anos; AMA 1 4/5 anos; AMA 2 6/7 anos; AMA 2 8/12 anos; AMA 3 8/12 anos; 
AMA 4 +13 anos
Tubarões - Nível 1 6/8 anos; Nível 1 9/13 anos; Nível 1 +14 anos; Nível 2 9/13 anos; Nível 2 +14 
anos; Nível 3-4 10/13 anos; Nível 3-4 +14 anos

6. PROCEDIMENTOS DE PREENCHIMENTO DO QUESTIONÁRIO PARA A RENOVAÇÃO
1º - Consultar na avaliação recebida se o aluno se mantem ou transita de nível;
2º - Identificar o nível e escalão etário (é considerada a data de nascimento até dia 1 de 
Novembro) onde deverá renovar;
3º - Consultar o mapa de aulas e escolher a turma que pretende frequentar na próxima época. 
Terá 3 opções alternativas de escolha, consideradas por ordem de preenchimento;
4º - Deve considerar as orientações de prioridade para a renovação/inscrição:

 

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


