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Regulamento das Instalações Desportivas
ANEXO I

1) Marcações fixas semanais:
As equipas que pretendem usufruir de uma marcação fixa semanal e de preços mais aliciantes
têm que fazer o respetivo pagamento antecipadamente, podendo opta por

duas modalidades:

1) Pagamento mensal/trimestral/anual executado no último jogo do mês/ trimestral/ano anterior
ao que disser respeito.
2) Pagamento semanal com uma semana de antecedência.
2) Exceções:
Natal e Fim de Ano (24, 25 e 31 de Dezembro e 1 de Janeiro), Carnaval ( 2ª e 3ª feira),
Páscoa (Sexta-Feira Santa e Domingo de Páscoa) não entram para a regra.
3) Marcações Esporádicas Continuadas:
Considera-se um jogo esporádico, qualquer jogo que não tenha sido pago com antecedência

e

que não seja precedido por duas ou mais marcações na mesma hora nas semanas anteriores.
As equipas que marcarem um jogo esporádico, podem fazê-lo por telefone da direção do AESA.
Um cliente esporádico simples não o direito de marcar um jogo mais de uma semana de
antecedência.
Exemplo: se o cliente avisar que não vem na semana seguinte, mas quer para a outra, tem que
esperar para ver se a hora é marcada, e se assim acontecer, esse novo cliente tem preferência.
4) Marcações Esporádicas Continuadas:
Considera-se uma marcação esporádica continuada, qualquer marcação que não tenha sido
paga com antecedência e que seja precedida por duas ou mais marcações seguidas na mesma
hora nas duas ou mais semanas anteriores. Um cliente esporádico continuado tem o direito de
marcar um jogo com mais de uma semana de antecedência dentro das mesmas regras que os
clientes fixos.
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5) Faltas de Comparência:
Se um cliente faltar e não avisar tem de pagar a totalidade do valor da marcação.
Se um cliente não puder comparecer à reserva e avisar dentro de 48 horas que antecedem a
marcação, tem que pagar 50% do valor da reserva.
Se um cliente não puder comparecer à reserva e avisar com um mínimo de 48 horas de
antecedência, não necessita de pagar a reserva de marcação.
6) Preços:
Os preços são ajustados pela Direção do AESA:
7) Reservas:
As reservas deverão ser feitas presencialmente ou para os números de telefone 212170670/
915320998. Podem ainda ser feitas para o email: diretora@aesa.edu.pt
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