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3x semana: 5% (13,65 /h/pista - 16,40 /h/pista)
4x semana: 7,5% (13,30 /h/pista - 16 /h/pista)
Marcações superiores a 6 meses
1x semana: 2,5% (14 /h/pista - 16,80 /h/pista)
2x semana: 5% (13,65 /h/pista - 16,40 /h/pista)
3x semana: 7,5% (13,30 /h/pista - 16 /h/pista)
4x semana: 10% (12,95 /h/pista - 15,50 /h/pista)
Sala de Musculação: 0,62 /pessoa/15 minutos

23) As tarifas das instituições respeitam as seguintes particularidades:
• Mantêm a tolerância de 30 min p/ cada utilização;
• A tarifa p/ atleta é paga 1 só vez p/ cada utilização;
• Para além da primeira hora, poderão ser considerados períodos de ½ hora,
com a correspondente redução na tarifa;
• A opção de reservas referidas no ponto 20 implica o pagamento das pistas
até ao início de cada mês de utilização;
• As desmarcações apenas são admitidas com, pelo menos, 15 dias de
antecedência, sob pena de ser devido o correspondente pagamento.
• A reserva de pistas encontra-se de acordo com o Regulamento Interno.
24) Horários de Funcionamento
COMPLEXO DE PISCINAS E TÉNIS:
Planos de água: 07h30~22h (dias úteis) / 07h30~20h (não úteis)
Sala de Musculação: 07h30~22h (dias úteis) / 08h~20h
Ténis e Squash: 08h~22h (dias úteis) / 08h~20h (
Piscina exterior: todos os dias 10h~19h (1 Jul a 15 Set)
PAVILHÃO

Recinto: 09h~23h
Sala de Musculação: 11h~13h30/15h30 ~21h
Banho Turco: 17h30~21h30

Recinto: 09h~21h
Sala de Musculação: 09h~13h
Banho Turco: 10h30~13h

Recinto: 08h30~19h
Sala de Musculação: encerrado
Banho Turco: 10h30~13h

Recinto: 09h~17h
Sala de Musculação: encerrado
Banho Turco: 10h30~13h

€ €

€ €

€ €

€ €

€ €

€ €

€

(não úteis)
não úteis)

dias úteis

sábado

domingo

feriados

As situações não previstas no tarifário ficam sujeitas a valor a acordar com a Presidência da
Câmara Municipal.
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IVA incluído à taxa legal em vigor;
A este valor serão aplicados os impostos à taxa legal em vigor.
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POR DIA/
ESPECTÁCULOPRAÇA DE TOUROS

VARZIM LAZER EEM

PISCINAS/TÉNIS
252 298 690•964 643 245
PAVILHÃO MUNICIPAL
252 681 909•964 643 247

Rua do Varzim Sport Clube, 97
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opção 1
opção 2
opção 3

30.00
34.00
40.00

36.00
42.00
50.00

CARREGAMENTO CRÉDITOPACOTES MENSAIS
(VER NOTA 17)

MENSALIDADE
CARTÃO

MAIS POR MENOS

p/ mês 32.00

01 mês
03 meses
06 meses
12 meses

PISCINAS+PAVILHÃO

PISCINAS+PAVILHÃO

PISCINAS+PAVILHÃO

PISCINAS+PAVILHÃO

62.00
152.00
242.00
422.00

362.00
572.00

SEM GARAGEM
COM GARAGEM

(no complexo Piscinas/Ténis)
CARTÕES

LIVRE-TRÂNSITO

RECINTO
total/hora

do total/hora
por utilizador
1/3

PISTA
pista/hora
por utilizador

29.30
11.80
0.55

14.35
0.55

35.15
14.05
0.82

17.25
0.82

DIAS ÚTEIS
até 18h

RESTANTES
HORASRECINTO/PISTA/SALAS

INDIVIDUAL
13~65 anos
outras idades
GRUPOS 3 OU +
13~65 anos p/ utilizador
outras idades p/ utilizador

SALAS A. GINÁSTICA
por hora
por utilizador

8.20
0.55

3.10
2.60

2.05
1.55

11.30
0.82

POR UTILIZAÇÃOBANHO TURCO

13~65 anos/1 hora
outras idades/1 hora
após 1ª hora (p/ min)
diária (verão) 13~65 anos
diária (verão) outras idades

musculação 1ª hora
após 1ª hora (p/ min)

PISCINAS

PISCINAS

PAVILHÃO

PAVILHÃO

PAVILHÃO

5.65
4.95
0.07
7.00
6.00

4.40
3.80
0.07

2.95
0.07

2.95
0.07

3.55
0.07

4.40
3.80
0.07

2.40
0.07

3.40
2.70
0.07

DIAS ÚTEIS
até 18h

RESTANTES
HORAS

RESTANTES
HORASVERÃO2INVERNO1

DIAS ÚTEIS até 18h

UTENTE PERMANENTE UTENTE EVENTUAL

UTILIZAÇÃO LIVRE
PISCINAS/SALA DE MUSCULAÇÃO

6.80
5.70
3.60
3.80
5.00

8.70
6.80
3.60
4.35
5.65

4.70
4.10
2.95

DIAS ÚTEIS
até 18h

RESTANTES
HORAS

DIAS ÚTEIS
<16 anos/até 17h

UTILIZAÇÃO LIVRE
TÉNIS E SQUASH

Ténis courts n.1/2
Ténis courts n. 3
Ténis courts n. 4/5
Squash ½ hora
Squash 1 hora

ACADEMIA DE TÉNIS

ACADEMIA DE TÉNIS

PISCINAS MUNICIPAIS

PAVILHÃO MUNICIPAL

Em provas oficiais - campeonatos e torneios - ou quaisquer eventos que
obrigam à interdição dos utentes normais à utilização dos courts de Ténis ou
Squash, o valor a cobrar será 2.050 /dia ou 1.537,50 /½ . Em caso de se
tratar de ambos acresce 615 .

Em provas oficiais - campeonatos e torneios - ou quaisquer eventos que
obrigam à interdição dos utentes normais à utilização desportiva, o valor a
cobrar será 2.050 /dia ou 1.537,50 /½ por nave. Em caso de se tratar de
encerramento de ambas acresce 615 . Para jogos com períodos máximos de
2 horas, o valor será de 512,50 .

Em provas oficiais - campeonatos e torneios - ou quaisquer eventos que
obrigam à interdição dos utentes normais à utilização desportiva do recinto, o
valor a cobrar será 2.050 /dia ou 1.537,50 /½ . No caso de se encerrar
mais espaços para além do recinto, acresce 615 /dia. Para jogos com
períodos máximos de 2 horas, o valor será de 512,50 .

1) IVA incluído à taxa legal em vigor;
2) A utilização dos espaços implica o conhecimento e respeito do
Regulamento Interno;
3) A utilização dos Planos de água é gratuita até aos 5 anos de idade,
inclusive, desde que acompanhado por adulto;
4) Sempre que as instalações sejam afectas a determinados eventos que
impossibilitem o normal funcionamento das mesmas, será afixado aviso aos
utentes, com a antecedência mínima de uma semana;
5) As instalações poderão encerrar até 15 dias/ano;
6) Os utentes têm direito a um período de 30 minutos gratuitos, por utilização,
para o balneário;
7) Os utentes permanentes deverão munir-se de um cartão, que se manterá
activo mediante o pagamento da anualidade de 15 e o carregamento de
valores que suportem a utilização do seu titular. Cada carregamento não
poderá ser inferior a 15 ;
8) Os utentes permanentes poderão, com o mesmo cartão, usufruir dos
espaços nas Piscinas, no Pavilhão e na Academia de Ténis;
9) A emissão de uma 2ª via do cartão, da responsabilidade do utente, fica
sujeita ao pagamento de 5 ;
10) Os carregamentos de 50 dão lugar a créditos de 55 para utilização;
11) Os utentes permanentes poderão reservar cacifos, para sua utilização
exclusiva, mediante o pagamento mensal de 10 ;
12) As classes das várias modalidades terão um tarifário próprio;
13) As situações não previstas no tarifário ficam sujeitas a valor a acordar com
a Presidência da Câmara Municipal;
14) É obrigatória a emissão de recibo para todo e qualquer recebimento;
15) Os colaboradores da VL usufruem de um desconto de 30% sobre todas as
tarifas. Este desconto não se aplica a pacotes e não é acumulável com
qualquer outro;
16) O momento temporal relevante para determinação da tarifa aplicável à
utilização é o do registo de saída;
17) Pacotes: terão que ser utilizados ao longo de 1 mês, sob pena de se anular
o crédito sem direito a qualquer devolução;
18) As marcações de Banho Turco deverão ser efectuadas com a antecedência
mínima de 5 horas;
19) Ténis: mais de 2 utentes acresce 50% à tarifa;
20) O utente obriga-se ao pagamento de uma taxa de 50% do valor da tarifa,
em caso de não comparecer à marcação efectuada, salvo pré-aviso, de acordo
com o regulamento existente;
21) Apenas poderá efectuar reservas quem estiver registado como utente;
22) Reserva das instituições:
Planos de água (abatimento na tarifa das pistas):
Marcações de 1 a 3 meses
3x semana: 2,5% (14 /h/pista - 16,80 /h/pista)
4x semana: 5% (13,65 /h/pista - 16,40 /h /pista)
Marcações de 4 a 6 meses
2x semana: 2,5% (14 /h/pista - 16,80 /h/pista)
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€

€

€ €

€

€

€

€

€
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€

€ €
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( Considere-se ½ dia reservas até 6 horas inclusive e 1 dia reservas superiores a 6 horas)

( Considere-se ½ dia reservas até 6 horas inclusive e 1 dia reservas superiores a 6 horas)

( Considere-se ½ dia reservas até 6 horas inclusive e 1 dia reservas superiores a 6 horas)
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