NATAÇÃO

TABELA DE PREÇOS
PISCINA MUNICIPAL DE CAMPO DE OURIQUE
REGIME LIVRE

VALOR/UNIDADE DE UTILIZAÇÃO (1h20minutos dentro de toniquetes)

2ª a 6ª após 17h, sáb e dom
crianças dos 3 aos 18 anos e cartão jovem, 2ª a 6ª após 17h,
sáb e dom
fregueses de Campo de Ourique
pensionistas, reformados e aposentados, seg a sex após 17h,
sáb e dom
2ª a 6ª até às 17h00
crianças dos 3 aos 18 anos e cartão jovem, 2ª a 6ª até 17h
fregueses de Campo de Ourique
pensionistas, reformados e aposentados, 2ª a 6ª até 17h

INSCRIÇÃO E RENOVAÇÃO

Inscrição
Renovação
Cartão 1ª Via para Utilização Livre
Emissão de 2ª Via de cartão
Sobretaxa por pagamento de mensalidades após dia 10
(por mensalidade)

PAGAMENTOS MENSAIS

aula 1x p/ semana
aula 1x p/ semana, até aos 18 anos
aula 1x p/ semana, fregueses de Campo de Ourique
aula 1x p/ semana pensionistas, reformados e aposentados

PAGAMENTO ANUAL (11 meses de aulas)

aula 1x p/ semana
aula 1x p/ semana, até aos 18 anos
aula 1x p/ semana, fregueses de Campo de Ourique
aula 1x p/ semana pensionistas, reformados e aposentados

2,30 €
1,73 €
1,61 €
1,15 €

1,80 €
1,35 €
1,26 €
0,90 €

22,40 €
17,00 €
1,10 €
2,00 €
2,50 €

18,20 €
13,65 €
12,74 €
9,10 €

182,00 €
136,50 €
127,40 €
91,00 €

Nota1: Sobre os valores de Inscrição, renovação e mensalidade (aulas previstas nos pontos anteriores),
poderá ser atribuido descontos adicionais a pessoas com defeciência com grau de incapacidade superior
a 70%, pessoas que comprovem a parcial ou total insuficiência económica demonstrada nos termos do
Regime Júridico do Indexante dos apoios sociais, vertido na Lei n.º 53-B/2006, de 29 de Dezembro e
trabalhadores da CML.

ACTIVIDADES (Valor Mensal)

HIDRO BARRIGAS (1xsemana)
PRÉ-COMPETIÇÃO (40 minutos)
PRÉ-COMPETIÇÃO (1 hora e 20 minutos)
MASTERS Parcial
MASTERS Total

30,00 €
30,00 €
40,00 €
35,00 €
40,00 €

INTERVENÇÃO TERAPÊUTICA E REABILITAÇÃO
Aula Individual
Aula de grupo (até 5 pax) (valor por Utente)
Fisioterapia Aquática Individual
Fisioterapia Aquática até 6 Utentes

AULA PERSONALIZADA

AP 60 minutos individual
AP 60 minutos pares (valor por Utente)
AP 60 minutos trios (valor por Utente)
AP 45 minutos individual
AP 45 minutos pares (valor por Utente)
AP 45 minutos trios (valor por Utente)
AP 30 minutos individual
AP 30 minutos pares (valor por Utente)
AP 30 minutos trios (valor por Utente)

25,00 €
15,00 €
30,00 €
20,00 €

1 Sessão 11 Sessões

40,00 €
27,50 €
24,00 €
26,00 €
20,00 €
17,00 €
23,00 €
18,00 €
15,00 €

400,00 €
275,00 €
240,00 €
260,00 €
200,00 €
170,00 €
230,00 €
180,00 €
150,00 €

ALUGUER DE PISTAS (Período de 45 minutos)
Pista de 2ª a 6ª até às 17h
(máximo de 6 utilizadores em simultâneo)
Pista de 2ª a 6ª após as 17h e fsm
(máximo de 6 utilizadores em simultâneo)
Pista fora do horário de funcionamento
(máximo de 6 utilizadores em simultâneo)

16,91 €
22,60 €
45,04 €

Nota 1: No aluguer de pistas, poderá haver descontos que vão dos 25% a 100%, para estabelecimentos
de ensino, equipas federadas de clubes e colectividades sedeadas em Lisboa, integrados nos calendários
competitiv s oficiais das associação/federações com estatuto de utilidade desportiva, para
departamentos e trabalhadores da CML, para instituições particulares de solidariedade social (IPSS),
para instituições com actividades desportivas direccionadas para deficientes e outros. Os descontos
são assumidos de acordo com o Anexo I (à tabela de preços e outras receitas Municipais 2019).
Nota 2: Para a avaliação da disponibilidadde do aluguer de pista(s) é necessário fazer um pedido
formal ao responsável técnico.

