
REGULAMENTO 

Academia de Ténis 

 

1- A Academia de Ténis funciona 12 meses por ano, com início do ano lectivo a 1 de 

Setembro de 2012 e finalizando a 31 de Agosto de 2013. 

 

2- Todos os atletas, para frequentarem a Academia de Ténis OVS, têm de efectuar 

uma inscrição com as seguintes condições: 

• Preenchimento da Ficha de Inscrição, Impresso da FPT; 

• Pagamento da taxa de inscrição fixada no início de cada ano lectivo e que 

inclui: Filiação na FPT (inclui Seguro Desportivo); 

• Entrega do Exame Médico Desportivo (para comprovar que o mesmo está 

apto para a prática da actividade desportiva); 

 

3- Todos os atletas têm de ser federados e representar o Open Village Sports (para a 

época 2012/2013) sendo da responsabilidade do atleta, a entrega do Exame de 

Medicina Desportiva, Taxa de filiação e impresso para licença da FPT devidamente 

preenchido. 

 

4- A mensalidade será liquidada na recepção do Open Village Sports até ao dia 8 de 

cada mês. 

 

5- A Academia de Ténis funciona de Segunda a Domingo, de acordo com os horários 

aprovados, havendo interrupção dos treinos nos feriados e nos períodos indicados 

no início de cada ano lectivo. Poderá haver ajustes dos horários nos períodos das 

férias escolares. 

 

6- A duração dos treinos é de 180’. 

 

7- Caso se verifique falta de comparência do atleta, as mensalidades deverão ser 

liquidadas e os treinos não serão compensados, com excepção de ausências 

prolongadas por doença, que deverão ser comunicadas logo que possível e 



documentadas através de justificativo, para que o atleta possa beneficiar da 

isenção do pagamento no respectivo período. 

 

8- A desistência temporária ou definitiva de um atleta não lhe dará direito ao 

reembolso das mensalidades antecipadas. 

 

9- O abandono por um período superior a 2 meses, sem justificação, implica a perda 

da validade da inscrição bem como das mensalidades antecipadas. 

 

10- Se o atleta quiser desistir temporariamente das aulas e quiser guardar a vaga, terá 

de pagar as mensalidades na sua totalidade. 

 

11- O atleta considera-se inscrito na academia, salvo indicação em contrário à 

recepção da Escola, 15 dias antes do término dos “Períodos de Pagamento”. Se 

não o fizer terá de pagar a totalidade da mensalidade do mês referente.  

 
12- Qualquer atleta que pretender desistir da “Competição” terá de avisar o Treinador 

e a Recepção do Open Village Sports 15 dias antes do término do mês. Se não o 

fizer, terá de pagar a respectiva mensalidade. 

 

13- Os atletas são distribuídos em função do seu nível técnico e horário disponível. 

 

14- O atleta deverá comparecer no campo 15’ antes da hora marcada, para o início do 

treino e devidamente equipado para a prática do ténis, tendo de ser dada uma 

justificação ao Treinador, no caso do não cumprimento deste ponto. 

 

15- Os atletas que fizerem parte das Equipas de Inter-Clubes terão de estar disponíveis 

sempre que houver encontros, tendo o Encarregado de Educação e o atleta de 

justificar ao Treinador a não comparência em algum encontro, com uma 

antecedência de 10 dias antes do encontro. 

 

16- O Treinador poderá suspender os treinos pelo período que julgar necessário, no 

caso de algum atleta mostrar um comportamento menos desportivo nos treinos 

e/ou nos Torneios. Esta suspensão não será descontada na mensalidade. 

 



17- O atleta é responsável pela inscrição nos Torneios Nacionais e Internacionais, 

definidos no seu calendário e ainda pela informação sobre os horários dos seus 

jogos. O atleta pode eventualmente solicitar na Recepção e/ou os Treinadores 

pedindo apoio para a inscrição nos torneios, não se responsabilizando a Recepção 

e/ou os Treinadores, por qualquer lapso ou irregularidade que possa surgir na 

inscrição. 

 

18- Só serão feitos acompanhamentos aos torneios seleccionados pela equipa técnica 

da Academia. 

 

19- A Academia só garante o acompanhamento de um Treinador, se puder dispensar o 

mesmo na data do evento. Neste caso, serão suportadas pelo atleta todas as 

“despesas” do Treinador (estadia, alimentação, transporte, etc.), sendo o valor 

final dividido pelo número de atletas participantes. 

 

20- O atleta participante nestas deslocações terá de pagar antecipadamente as 

“despesas” atrás mencionadas até ao último dia em que um dos atletas da 

Academia estiver em prova. 

 

21- O atleta depois de inscrito em Torneios que implique o pagamento de “despesas” 

de Treinador, mesmo que desista da participação no Torneio, terá de pagar a sua 

parte das “despesas” atrás mencionadas. 

 

22- Não há desconto na mensalidade ou compensação de treinos, quando o atleta se 

lesiona ou se desloca para participar num Torneio. 

 

23- O Director Técnico apresenta-se disponível para atender os respectivos 

Encarregados de Educação, através de marcação prévia na recepção do OVS. 

 

24- Os Encarregados de Educação não deverão falar com os Treinadores nem com os 

atletas durante as aulas, a fim de não perturbarem o bom funcionamento das 

mesmas.  

 

25- A escolha do nível de ensino para cada atleta é da inteira responsabilidade dos 

Treinadores e do Director Técnico do OVS. 



 

26- A Academia poderá propor mudanças de nível tendo em vista o aproveitamento 

do atleta e a homogeneidade da classe mediante o cumprimento dos pré-

requisitos para transitar de nível. 

 

27- Todas as situações do cariz técnico são da inteira responsabilidade dos treinadores 

e do Director Técnico. 

 

28- Todos os casos omissos serão em primeira instância resolvidos pelo Director 

Técnico e posteriormente pelo Director Geral da Academia. 

 

Este regulamento entra em vigor em 01 Setembro de 2012 


