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Estas Normas de Utilização visam, nos termos do artigo 1º do Regulamento Geral de Utilização da Cidade Desportiva 
de Guimarães, definir um conjunto de regras de
de Guimarães. 
 

ARTIGO 1.º - ÂMBITO DE APLICAÇÃO 

O Complexo Municipal de Piscinas de Guimarães é constituído pelo hall
aos utentes, bar/restaurante, zona de festas de aniversário, espaço criança, bancadas, ginásio de cardio
sala da Academia de Dança e Fitness, sala de Cycling, gabinete médico dotado de equipamento de Seg
(Desfibrilhador Externo Automático), salas de apoio à competição e às atividades aquáticas, balneários, 
arrecadações, secretaria e respetivos corredores de acesso e três tanques para atividades aquáticas: um de 
competição, com 25mx16,60m com tem
temperaturas de 30.º a 32.º C; e um tanque chapinheiro, com 35 

ARTIGO 2.º - DEFINIÇÃO 

1. O Complexo Municipal de Piscinas de Guimarães funcionará no seguinte horário: das 07.30 às 22.30 horas, de 
segunda-feira a sexta-feira; das 08.00 às 20.00 horas, aos sábados; e das 08.00 às 13.00 horas, aos domingos e 
feriados; 
2. As instalações funcionarão durante todo o ano, havendo, contudo, um período de encerramento a fixar 
anualmente, visando assegurar a manutenção geral das instalações, que decorre de 1 a 31 de agosto;
3. O ginásio encontar-se-á aberto durante o mês de 
de Julho; 
4. Os horários de funcionamento de cada uma das atividades/modalidades são os que se encontram afixados e 
definidos nos respetivos prospetos, no entanto, podem sofrer alterações de acor
Municipal de Piscinas de Guimarães. 
 

ARTIGO 4.º - FUNCIONAMENTO 

O Complexo Municipal de Piscinas de Guimarães 
desportos e atividades aquáticas, nas suas várias especialidades, às atividades físicas de cardio
como à realização de outros eventos e ati

ARTIGO 3.º - FINALIDADE 

A tabela de preços do Complexo Municipal de Piscinas de Guimarães encontra
para consulta.  
 

ARTIGO 5.º TABELA DE PREÇOS  

Os descontos em vigor, na tabela de preços

ARTIGO 6.º - DESCONTOS 

Para efeitos de admissão às atividades/modalidades prestadas 
todos os candidatos deverão: 

1. Apresentar o bilhete de identidade/cartão cidadão ou outro cartão de identificação legal;
2. Entregar uma fotografia; 
3. Efetuar o pagamento da taxa devida (com oferta de seguro até ao final do ano letivo) e o valor da 

mensalidade do mês em que se inscreve;
4. Receber o respetivo Cartão de Utente, que deverá apresentar obrigatoriamente sempre que utilizar as 

instalações. A sua perda ou extravio deve ser imediatamente comunicado aos serviços administrativos, 
ficando o utente obrigado a solicitar uma segunda via do cartão com custo adicio

5. Tomar conhecimento do presente Regulament
6. Tomar conhecimento de todos os aspetos 
7. A inscrição em mais de um tipo de atividades, vertente utilização livre, determina o pagamento de apenas 

uma inscrição, que será válido para todas as atividades em que o utente se inscrever.

ARTIGO 7.º - INSCRIÇÕES 
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Estas Normas de Utilização visam, nos termos do artigo 1º do Regulamento Geral de Utilização da Cidade Desportiva 

de regras de gestão e funcionamento interno do Complexo Municipal de Piscinas 

 

O Complexo Municipal de Piscinas de Guimarães é constituído pelo hall da entrada, zona de receção, zona de apoio 
aos utentes, bar/restaurante, zona de festas de aniversário, espaço criança, bancadas, ginásio de cardio
sala da Academia de Dança e Fitness, sala de Cycling, gabinete médico dotado de equipamento de Seg
(Desfibrilhador Externo Automático), salas de apoio à competição e às atividades aquáticas, balneários, 
arrecadações, secretaria e respetivos corredores de acesso e três tanques para atividades aquáticas: um de 
competição, com 25mx16,60m com temperaturas de 27.º a 29.º C; outro para aprendizagem, com 16,60mx12m com 

e um tanque chapinheiro, com 35 m2 com temperaturas de 31.º a 33.º C. 

1. O Complexo Municipal de Piscinas de Guimarães funcionará no seguinte horário: das 07.30 às 22.30 horas, de 
feira; das 08.00 às 20.00 horas, aos sábados; e das 08.00 às 13.00 horas, aos domingos e 

As instalações funcionarão durante todo o ano, havendo, contudo, um período de encerramento a fixar 
anualmente, visando assegurar a manutenção geral das instalações, que decorre de 1 a 31 de agosto;

á aberto durante o mês de agosto em horário de verão, sendo este afixado durante o mês 

4. Os horários de funcionamento de cada uma das atividades/modalidades são os que se encontram afixados e 
definidos nos respetivos prospetos, no entanto, podem sofrer alterações de acordo com os interesses do 

O Complexo Municipal de Piscinas de Guimarães destina-se fundamentalmente ao ensino da natação, aos 
desportos e atividades aquáticas, nas suas várias especialidades, às atividades físicas de cardio
como à realização de outros eventos e atividades adequados ao seu espaço. 

A tabela de preços do Complexo Municipal de Piscinas de Guimarães encontra-se afixada e disponível na receção 

na tabela de preços, não são cumulativos. 

Para efeitos de admissão às atividades/modalidades prestadas no Complexo Municipal de Piscinas de Guimarães

de identidade/cartão cidadão ou outro cartão de identificação legal;

Efetuar o pagamento da taxa devida (com oferta de seguro até ao final do ano letivo) e o valor da 
mensalidade do mês em que se inscreve; 

o de Utente, que deverá apresentar obrigatoriamente sempre que utilizar as 
instalações. A sua perda ou extravio deve ser imediatamente comunicado aos serviços administrativos, 
ficando o utente obrigado a solicitar uma segunda via do cartão com custo adicio
Tomar conhecimento do presente Regulamento e declarar a sua concordância; 
Tomar conhecimento de todos os aspetos da atividade em que se inscreve; 
A inscrição em mais de um tipo de atividades, vertente utilização livre, determina o pagamento de apenas 

uma inscrição, que será válido para todas as atividades em que o utente se inscrever.

Estas Normas de Utilização visam, nos termos do artigo 1º do Regulamento Geral de Utilização da Cidade Desportiva 
do Complexo Municipal de Piscinas 

da entrada, zona de receção, zona de apoio 
aos utentes, bar/restaurante, zona de festas de aniversário, espaço criança, bancadas, ginásio de cardio-fitness, 
sala da Academia de Dança e Fitness, sala de Cycling, gabinete médico dotado de equipamento de Segurança DAE 
(Desfibrilhador Externo Automático), salas de apoio à competição e às atividades aquáticas, balneários, 
arrecadações, secretaria e respetivos corredores de acesso e três tanques para atividades aquáticas: um de 

peraturas de 27.º a 29.º C; outro para aprendizagem, com 16,60mx12m com 
m2 com temperaturas de 31.º a 33.º C.  

1. O Complexo Municipal de Piscinas de Guimarães funcionará no seguinte horário: das 07.30 às 22.30 horas, de 
feira; das 08.00 às 20.00 horas, aos sábados; e das 08.00 às 13.00 horas, aos domingos e 

As instalações funcionarão durante todo o ano, havendo, contudo, um período de encerramento a fixar 
anualmente, visando assegurar a manutenção geral das instalações, que decorre de 1 a 31 de agosto; 

agosto em horário de verão, sendo este afixado durante o mês 

4. Os horários de funcionamento de cada uma das atividades/modalidades são os que se encontram afixados e 
do com os interesses do Complexo 

se fundamentalmente ao ensino da natação, aos 
desportos e atividades aquáticas, nas suas várias especialidades, às atividades físicas de cardio-fitness, assim 

se afixada e disponível na receção 

de Piscinas de Guimarães, 

de identidade/cartão cidadão ou outro cartão de identificação legal; 

Efetuar o pagamento da taxa devida (com oferta de seguro até ao final do ano letivo) e o valor da 

o de Utente, que deverá apresentar obrigatoriamente sempre que utilizar as 
instalações. A sua perda ou extravio deve ser imediatamente comunicado aos serviços administrativos, 
ficando o utente obrigado a solicitar uma segunda via do cartão com custo adicional de 2,5€; 

 

A inscrição em mais de um tipo de atividades, vertente utilização livre, determina o pagamento de apenas 

uma inscrição, que será válido para todas as atividades em que o utente se inscrever. 
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1. Os processos de renovação e reinscrição nas 
Piscinas de Guimarães implicam apenas o pagamento do valor fixado na tabela de preços e entrega dos documentos 
citados no número anterior que estejam em falta no processo individual.
2. Qualquer alteração de dados pessoais de utentes inscritos deve ser comunicada, para que sejam processadas as 
devidas atualizações.  
 

ARTIGO 8.º - RENOVAÇÕES E REINSCRIÇÕES

Os utentes poderão suspender a sua inscrição por motivos de doença ou gravidez, desde que
por escrito, acompanhado de atestado médico. Nestes casos, e para que possa haver dedução nas taxas de 
utilização, o período de suspensão nunca pode ser inferior a 1 mês, nem superior a 4 meses.

ARTIGO 9.º - SUSPENSÃO DA INSCRIÇÃO

1. De acordo com a legislação em vigor, todos os utentes terão de estar cobertos por um seguro individual de 
responsabilidade civil. 
2. Não serão de responsabilidade  do Complexo Municipal de Piscinas 
imprevidência ou má utilização das instalações.

ARTIGO 10.º SEGURO DE ACIDENTES 

No Complexo Municipal de Piscinas de Guimarães existem as seguintes modalidades, atividades e serviços 
disponíveis: 
1.Natação   1.Natação   1.Natação   1.Natação   Bebés (6 aos 24 meses)    
                            Crianças (2 aos 13 anos); 
                            Adultos (> 14 anos); 
       Adaptação ao meio aquático;

       Iniciação às técnicas de nado;
       Aperfeiçoamento das técnicas de nado;
       Nado contínuo (aperfeiçoamento avançado);
       Mini pólo (vertente formação);
       Pré competição (consolidação técnicas de nado 
       Natação sincronizada (vertente formação);

                     Hidroginástica; 
                     Hidroterapia; 
                     Hidrobike; 
                     Hidro Sénior; 
          Outras; 
2. Ginásio e Cardio Fitness2. Ginásio e Cardio Fitness2. Ginásio e Cardio Fitness2. Ginásio e Cardio Fitness    

Manutenção física e tonificação muscular; Controlo e redução do peso corporal; Mobilidade e postura 
corporal; Desenvolvimento e definição muscular; Avaliação de condição física; Populações especiais; 
3. Academia de Dança e Fitness3. Academia de Dança e Fitness3. Academia de Dança e Fitness3. Academia de Dança e Fitness    

Pilates; Karaté-Gym; Total Condicionamento; Localizada; Zumba Kids; Zumba Fitness; Training; MTV; 
Ballet; Jump; Just Dance; Combat; Baby Ballet; Power Camp; Circuit Training; Defesa Ativa e GAP.
4. Sala de Cycling4. Sala de Cycling4. Sala de Cycling4. Sala de Cycling    
    Cycling 
5. Festas de aniversário5. Festas de aniversário5. Festas de aniversário5. Festas de aniversário    

Natação, Dança, Karaté Gym e Ati
 

ARTIGO 11.º - MODALIDADES, ATIVIDADES E SERVIÇOS

1. As classes das Escolas de Natação decorrerão nos tanques interiores do Complexo Municipal de Piscinas de 
Guimarães; 
2. Os horários das classes da Escola de Natação estão em 
instalações. As atividades desportivas com orientação pedagógica decorrerão entre 15 de setembro e 31 julho;
3. As aulas para bebés com acompanhamento e crianças dos 2 aos 4 anos terão uma duração de 30 
restantes terão uma duração de 45 minutos;
4. A escola de natação possui um programa técnico
juntamente com a idade cronológica do utente, constituem os principais critérios para a formação
5. As classes são formadas com um número mínimo e máximo de utentes definidos pela coordenação;
6. Caso no decorrer do ano letivo se verifique que a turma passou do limiar mínimo de alunos exigido, a turma 
poderá encerrar.  
 

ARTIGO 12.º - ESCOLAS DE NATAÇÃO 
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1. Os processos de renovação e reinscrição nas atividades/modalidades prestadas no Complexo Municipal de 
Piscinas de Guimarães implicam apenas o pagamento do valor fixado na tabela de preços e entrega dos documentos 
citados no número anterior que estejam em falta no processo individual. 

eração de dados pessoais de utentes inscritos deve ser comunicada, para que sejam processadas as 

RENOVAÇÕES E REINSCRIÇÕES 

Os utentes poderão suspender a sua inscrição por motivos de doença ou gravidez, desde que
por escrito, acompanhado de atestado médico. Nestes casos, e para que possa haver dedução nas taxas de 
utilização, o período de suspensão nunca pode ser inferior a 1 mês, nem superior a 4 meses.

SUSPENSÃO DA INSCRIÇÃO 

1. De acordo com a legislação em vigor, todos os utentes terão de estar cobertos por um seguro individual de 

Complexo Municipal de Piscinas de Guimarães, os acidentes resultantes de 
previdência ou má utilização das instalações. 

No Complexo Municipal de Piscinas de Guimarães existem as seguintes modalidades, atividades e serviços 

Adaptação ao meio aquático; 
Iniciação às técnicas de nado; 
Aperfeiçoamento das técnicas de nado; 
Nado contínuo (aperfeiçoamento avançado); 
Mini pólo (vertente formação); 
Pré competição (consolidação técnicas de nado – vertente formação); 
Natação sincronizada (vertente formação); 

Manutenção física e tonificação muscular; Controlo e redução do peso corporal; Mobilidade e postura 
corporal; Desenvolvimento e definição muscular; Avaliação de condição física; Populações especiais; 

al Condicionamento; Localizada; Zumba Kids; Zumba Fitness; Training; MTV; 
Ballet; Jump; Just Dance; Combat; Baby Ballet; Power Camp; Circuit Training; Defesa Ativa e GAP.

Natação, Dança, Karaté Gym e Atividades Lúdicas. 

MODALIDADES, ATIVIDADES E SERVIÇOS 

1. As classes das Escolas de Natação decorrerão nos tanques interiores do Complexo Municipal de Piscinas de 

2. Os horários das classes da Escola de Natação estão em consonância com o horário de funcionamento das 
instalações. As atividades desportivas com orientação pedagógica decorrerão entre 15 de setembro e 31 julho;
3. As aulas para bebés com acompanhamento e crianças dos 2 aos 4 anos terão uma duração de 30 
restantes terão uma duração de 45 minutos; 
4. A escola de natação possui um programa técnico-pedagógico, organizado por níveis de aprendizagem, que 
juntamente com a idade cronológica do utente, constituem os principais critérios para a formação
5. As classes são formadas com um número mínimo e máximo de utentes definidos pela coordenação;
6. Caso no decorrer do ano letivo se verifique que a turma passou do limiar mínimo de alunos exigido, a turma 

 

atividades/modalidades prestadas no Complexo Municipal de 
Piscinas de Guimarães implicam apenas o pagamento do valor fixado na tabela de preços e entrega dos documentos 

eração de dados pessoais de utentes inscritos deve ser comunicada, para que sejam processadas as 

Os utentes poderão suspender a sua inscrição por motivos de doença ou gravidez, desde que apresentem o pedido 
por escrito, acompanhado de atestado médico. Nestes casos, e para que possa haver dedução nas taxas de 
utilização, o período de suspensão nunca pode ser inferior a 1 mês, nem superior a 4 meses. 

1. De acordo com a legislação em vigor, todos os utentes terão de estar cobertos por um seguro individual de 

os acidentes resultantes de 

No Complexo Municipal de Piscinas de Guimarães existem as seguintes modalidades, atividades e serviços 

Manutenção física e tonificação muscular; Controlo e redução do peso corporal; Mobilidade e postura 
corporal; Desenvolvimento e definição muscular; Avaliação de condição física; Populações especiais; Recuperações; 

al Condicionamento; Localizada; Zumba Kids; Zumba Fitness; Training; MTV; 
Ballet; Jump; Just Dance; Combat; Baby Ballet; Power Camp; Circuit Training; Defesa Ativa e GAP. 

1. As classes das Escolas de Natação decorrerão nos tanques interiores do Complexo Municipal de Piscinas de 

consonância com o horário de funcionamento das 
instalações. As atividades desportivas com orientação pedagógica decorrerão entre 15 de setembro e 31 julho; 
3. As aulas para bebés com acompanhamento e crianças dos 2 aos 4 anos terão uma duração de 30 minutos; as 

pedagógico, organizado por níveis de aprendizagem, que 
juntamente com a idade cronológica do utente, constituem os principais critérios para a formação de classes; 
5. As classes são formadas com um número mínimo e máximo de utentes definidos pela coordenação; 
6. Caso no decorrer do ano letivo se verifique que a turma passou do limiar mínimo de alunos exigido, a turma 
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1. As classes de dança e fitness decorrerão na sala de Academia de Dança e Fitness e na sala de C
Municipal de Piscinas de Guimarães. 
2. Os horários das classes da Academia 
das instalações. 
3. As atividades desportivas com orientação pedagógica decorrerão 
4. As aulas terão uma duração de 45 minutos.
5. As aulas de dança e fitness visam um regime de 
Total e Total Fitness). Este utente fica sujeito ao número de vagas existentes na aula.
6. O número de vagas é determinado pela C
Guimarães. 
 

ARTIGO 13.º - ACADEMIA DE DANÇA E FITNESS

1. Todos os utentes poderão proceder à mudança de horário ou de modalidade sempre que o desejarem, desde que 
a turma pretendida possua vagas e o nível da turma seja compatível com as suas
se dirija à receção. 
2. As mudanças de turma deverão ter sempre o parecer favorável da Coordenação Pedagógica.
3. As mudanças de horários só serão possíveis desde que exista vagas para os horários pretendidos, estando os 
utentes sujeitos a ficar em lista de espera.
 

ARTIGO 14.º - MUDANÇAS DE HORÁRIO OU MODALIDADE

1. O pagamento da mensalidade deverá ser efetuado a partir do dia 25 até ao 15 do mês seguinte. A partir do dia 16, 
implica o agravamento previsto na tabela de preços em vigor. 
2. Após 2 meses de ausência e consequente falta de pagamento o cliente é retirado e se regressar terá de efetuar o 
pagamento de uma reinscrição. 
3. Durante os quatro meses seguintes após a inscrição, será cobrado 25% da mensalidade do último mês da época 
letiva (Julho) face ao plano que se inscreveu. Caso o plano seja alterado no decorrer da época letiva este será 
ajustado em conformidade. 
4. Em caso de desistência ou outros motivos não justificáveis, o valor pago até à data não é reembolsado.
5. O valor do mês de julho não é reembolsado.
 

ARTIGO 15.º - PAGAMENTO 

No Complexo Municipal de Piscinas de Guimarães existem as seguintes categorias de Cartões de Utente:
1.1.1.1.    Cartão EscolaCartão EscolaCartão EscolaCartão Escola - permite a permanência nas instalações num período máximo de 90 minutos. Este cartão está 
parametrizado para dar acesso às instalações 15 minutos antes do início da aula. Após a aula, o aluno terá que dar 
saída das instalações, passando o cartão no dispo
 

2. Cartão Regime Livre RecarregávelCartão Regime Livre RecarregávelCartão Regime Livre RecarregávelCartão Regime Livre Recarregável 
instalações, durante o qual o utente poderá usufruir do ginásio e/ou piscina.
 

3. Cartão Regime Livre EsporádicoCartão Regime Livre EsporádicoCartão Regime Livre EsporádicoCartão Regime Livre Esporádico - parametrizado para ser taxado pelo preço fixado; no caso de exceder o tempo 
regulamentar, terá de suportar o valor mencionado na tabela de preços elaborada para o efeito.
 

4. Cartão TotalCartão TotalCartão TotalCartão Total – parametrizado para ser taxado pel
preços elaborada para o efeito. Este cartão permite a frequência ilimitada às atividades 
Fitness, Hidroginástica, Hidrobike e regime livre (Piscina/Ginásio). Este cartão est
Artigo 13º das Normas de Utilização do 
 

5. Cartão TotalCartão TotalCartão TotalCartão Total    FitnessFitnessFitnessFitness – parametrizado para ser taxado pelo preço fixado de acordo com o valor mencionado na 
tabela de preços elaborada para o efeito. Este cartão permite a frequência ilimitada às atividades 
Dança e Fitness e regime livre (Piscina/Ginásio). Este cartão está sujei
de Utilização do Complexo Municipal de Piscinas de Guima
 

6. Cartão FlexCartão FlexCartão FlexCartão Flex – parametrizado para ser taxado pelo preço fixado de acordo com o valor mencionado na tabela de 
preços elaborada para o efeito. Este cartão permite a frequência livre, limitada à modalidad
(Flex 1, 2, 3, 4 e 5), do horário às atividades de
(Piscina/Ginásio). Este cartão está sujei
Municipal de Piscinas de Guimarães. 

ARTIGO 16.º - CARTÕES DE UTENTE 
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fitness decorrerão na sala de Academia de Dança e Fitness e na sala de C

2. Os horários das classes da Academia de Dança e Fitness estão em consonância com o horário de funcionamento 

3. As atividades desportivas com orientação pedagógica decorrerão entre 15 de setembro e 31 de julho
4. As aulas terão uma duração de 45 minutos. 
5. As aulas de dança e fitness visam um regime de utente escola e um regime de utente de frequência livre (Flex

). Este utente fica sujeito ao número de vagas existentes na aula. 
ro de vagas é determinado pela Coordenação Pedagógica do Complexo Municipal 

ACADEMIA DE DANÇA E FITNESS 

1. Todos os utentes poderão proceder à mudança de horário ou de modalidade sempre que o desejarem, desde que 
a turma pretendida possua vagas e o nível da turma seja compatível com as suas aptidões, bastando para isso que 

2. As mudanças de turma deverão ter sempre o parecer favorável da Coordenação Pedagógica.
3. As mudanças de horários só serão possíveis desde que exista vagas para os horários pretendidos, estando os 
tentes sujeitos a ficar em lista de espera. 

MUDANÇAS DE HORÁRIO OU MODALIDADE 

1. O pagamento da mensalidade deverá ser efetuado a partir do dia 25 até ao 15 do mês seguinte. A partir do dia 16, 
implica o agravamento previsto na tabela de preços em vigor.  
2. Após 2 meses de ausência e consequente falta de pagamento o cliente é retirado e se regressar terá de efetuar o 

3. Durante os quatro meses seguintes após a inscrição, será cobrado 25% da mensalidade do último mês da época 
letiva (Julho) face ao plano que se inscreveu. Caso o plano seja alterado no decorrer da época letiva este será 

4. Em caso de desistência ou outros motivos não justificáveis, o valor pago até à data não é reembolsado.
o mês de julho não é reembolsado. 

No Complexo Municipal de Piscinas de Guimarães existem as seguintes categorias de Cartões de Utente:
permite a permanência nas instalações num período máximo de 90 minutos. Este cartão está 

parametrizado para dar acesso às instalações 15 minutos antes do início da aula. Após a aula, o aluno terá que dar 
saída das instalações, passando o cartão no dispositivo colocado na receção, 30 minutos após terminar a aula.

 - parametrizado para ser taxado ao minuto pelo tempo de permanência nas 
instalações, durante o qual o utente poderá usufruir do ginásio e/ou piscina. 

parametrizado para ser taxado pelo preço fixado; no caso de exceder o tempo 
regulamentar, terá de suportar o valor mencionado na tabela de preços elaborada para o efeito.

parametrizado para ser taxado pelo preço fixado de acordo com o valor mencionado na tabela de 
preços elaborada para o efeito. Este cartão permite a frequência ilimitada às atividades a Academia de Dança e 

Hidrobike e regime livre (Piscina/Ginásio). Este cartão está sujeito aos pontos 5 e 6 do 
º das Normas de Utilização do Complexo Municipal de Piscinas de Guimarães. 

parametrizado para ser taxado pelo preço fixado de acordo com o valor mencionado na 
o efeito. Este cartão permite a frequência ilimitada às atividades 

e regime livre (Piscina/Ginásio). Este cartão está sujeito aos pontos 5 e 6 do Artigo 13
de Piscinas de Guimarães. 

parametrizado para ser taxado pelo preço fixado de acordo com o valor mencionado na tabela de 
preços elaborada para o efeito. Este cartão permite a frequência livre, limitada à modalidad

), do horário às atividades de Dança/Fitness, Cycling, Hidroginástica Hidrobike e regime livre 
(Piscina/Ginásio). Este cartão está sujeito aos pontos 5 e 6 do Artigo 13º das Normas de Utilização do 

fitness decorrerão na sala de Academia de Dança e Fitness e na sala de Cycling do Complexo 

sonância com o horário de funcionamento 

entre 15 de setembro e 31 de julho. 

utente escola e um regime de utente de frequência livre (Flex,  

Municipal de Piscinas de 

1. Todos os utentes poderão proceder à mudança de horário ou de modalidade sempre que o desejarem, desde que 
aptidões, bastando para isso que 

2. As mudanças de turma deverão ter sempre o parecer favorável da Coordenação Pedagógica. 
3. As mudanças de horários só serão possíveis desde que exista vagas para os horários pretendidos, estando os 

1. O pagamento da mensalidade deverá ser efetuado a partir do dia 25 até ao 15 do mês seguinte. A partir do dia 16, 

2. Após 2 meses de ausência e consequente falta de pagamento o cliente é retirado e se regressar terá de efetuar o 

3. Durante os quatro meses seguintes após a inscrição, será cobrado 25% da mensalidade do último mês da época 
letiva (Julho) face ao plano que se inscreveu. Caso o plano seja alterado no decorrer da época letiva este será 

4. Em caso de desistência ou outros motivos não justificáveis, o valor pago até à data não é reembolsado. 

No Complexo Municipal de Piscinas de Guimarães existem as seguintes categorias de Cartões de Utente: 
permite a permanência nas instalações num período máximo de 90 minutos. Este cartão está 

parametrizado para dar acesso às instalações 15 minutos antes do início da aula. Após a aula, o aluno terá que dar 
sitivo colocado na receção, 30 minutos após terminar a aula. 

parametrizado para ser taxado ao minuto pelo tempo de permanência nas 

parametrizado para ser taxado pelo preço fixado; no caso de exceder o tempo 
regulamentar, terá de suportar o valor mencionado na tabela de preços elaborada para o efeito. 

o preço fixado de acordo com o valor mencionado na tabela de 
a Academia de Dança e 
to aos pontos 5 e 6 do 

parametrizado para ser taxado pelo preço fixado de acordo com o valor mencionado na 
o efeito. Este cartão permite a frequência ilimitada às atividades da Academia de 

to aos pontos 5 e 6 do Artigo 13º das Normas 

parametrizado para ser taxado pelo preço fixado de acordo com o valor mencionado na tabela de 
preços elaborada para o efeito. Este cartão permite a frequência livre, limitada à modalidade do cartão escolhida 

Dança/Fitness, Cycling, Hidroginástica Hidrobike e regime livre 
º das Normas de Utilização do Complexo 
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1.Até aos oito anos, as crianças que necessitem de ajuda para se despirem ou vestirem, poderão ser acompanhadas 
por uma pessoa responsável, utilizando para isso o balneário dos adultos. Caso contrário, terá que utilizar o 
balneário das crianças, prevalecendo aqui o sexo da criança. 
2.Não é permitido deixar bens de um dia para o outro dentro dos cacifos, pelo que caso tal aconteça, os bens serão 
removidos e caso não sejam reclamados no prazo máximo de um mês serão doados a instituições de caridade;
3. Todo o material deixado nas instalações é considerado como definitivamente perdido, caso num prazo de um mês 
não seja reclamado.  
4. Os objetos devem ser entregues a quem inequivocamente prove que lhe pertença. No caso de documentos após 
constatação óbvia e outros através da identificação de características do objeto e local onde perdeu.
5. As piscinas reservam-se no direito de proceder de forma mais adequada com os objetos considerados 
definitivamente perdidos. 
6. Toda a roupa e valores deverão ser guardados no
não se responsabilizará por objetos furtados fora dos mesmos.  
  

ARTIGO 17.º BALNEÁRIO/VESTIÁRIOS

1. Na utilização do Complexo Municipal 
seus utilizadores ao pagamento prévio das respetivas taxas de utilização e ao cumprimento das normas existentes;
2. Não será permitida a entrada a pessoas que não ofereçam garantias para a necessária higiene da água ou do 
recinto e sempre que se julgue necessário, pode ser exigida aos utentes declaração médica comprovativa do seu 
estado de saúde; 
3. Só é permitida a circulação, nas zonas de exercitação, com equipamento adequado;
4. As crianças menores de 14 anos de idade, s
um adulto ou através de um termo de responsabilidade assinado pelo adulto;
5. É obrigatório tomar duche antes da utilização das piscinas;
6. É obrigatório o uso de chinelos, desde a saída 
área das piscinas; 
7. Não é permitido correr, saltar ou mergulhar nas piscinas;
8. Não é permitida a utilização das piscinas após a aplicação de cremes e outros produtos suscetíveis de alte
qualidade da água, bem como objetos que poderão ferir terceiros: anéis, pulseiras, relógios e brincos;
9. É expressamente proibido fumar no interior das instalações;
10. Não é permitido mergulhar, correr, saltar
áreas circundantes; 
11. Não é permitido cuspir para o chão ou para a água;
12. Não é permitida a utilização dos tanques de aprendizagem durante o período de funcionamento das escolas de 
natação, salvo alguma pista destinada pa
13. É imperioso que se respeite e cumpra as indicações afixadas nas diversas áreas das instalações;
14. Só podem ser guardados objetos pessoais ou vestuário no cacifo correspondente à chave que lhe é entregue na 
receção aquando da entrada, pelo tempo de um período de utilização;
15. Não poderão ser imputadas responsabilidades 
furtos ou estragos ocorridos no interior das suas instalações, quer em objetos ou valores pessoais, quer em viaturas 
estacionadas no parque de estacionamento;
16. Os espaços para utilização livre estão disponíveis e afixados na receção, podendo ser alterados se assim se 
justificar; 
17. O utente portador de doenças de pele, lesões abertas, doenças de olhos, nariz e ouvidos não poder
piscina por questões de saúde, prevenção e higiene;
18. Todos os utentes deverão respeitar a acatar as determinações do pessoal de serviço e cumprir todas as 
disposições regulamentares. Não interferir nem transmitir indicações no trabalho do
19. No caso dos utentes que não consigam realizar as suas tarefas sozinhas nos balneários, será permitida a 
entrada nos respetivos balneários de um(a) acompanhante para ajudar nessas tarefas;
20. Ao longo da época os alunos da esc
horário, caso desejem e revelem aptidões motoras definidas para esse nível, de acordo com a avaliação do respetivo 
técnico e do protocolo pré definido caso haja vaga na classe 
21. Qualquer cliente que seja reincidente no 
proibido de entrar nas piscinas por tempo determinado pela coordenação;

 

ARTIGO 18.º - HIGIENE E SEGURANÇA 
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1.Até aos oito anos, as crianças que necessitem de ajuda para se despirem ou vestirem, poderão ser acompanhadas 
por uma pessoa responsável, utilizando para isso o balneário dos adultos. Caso contrário, terá que utilizar o 

do aqui o sexo da criança.  
Não é permitido deixar bens de um dia para o outro dentro dos cacifos, pelo que caso tal aconteça, os bens serão 

removidos e caso não sejam reclamados no prazo máximo de um mês serão doados a instituições de caridade;
o material deixado nas instalações é considerado como definitivamente perdido, caso num prazo de um mês 

. Os objetos devem ser entregues a quem inequivocamente prove que lhe pertença. No caso de documentos após 
ros através da identificação de características do objeto e local onde perdeu.

se no direito de proceder de forma mais adequada com os objetos considerados 

. Toda a roupa e valores deverão ser guardados no cacifo pelo que o Complexo Municipal de Piscinas de 
por objetos furtados fora dos mesmos.   

BALNEÁRIO/VESTIÁRIOS 

Municipal de Piscinas de Guimarães é reservado o direito de admissão, obrigando
seus utilizadores ao pagamento prévio das respetivas taxas de utilização e ao cumprimento das normas existentes;
2. Não será permitida a entrada a pessoas que não ofereçam garantias para a necessária higiene da água ou do 
recinto e sempre que se julgue necessário, pode ser exigida aos utentes declaração médica comprovativa do seu 

3. Só é permitida a circulação, nas zonas de exercitação, com equipamento adequado; 
4. As crianças menores de 14 anos de idade, só poderão usufruir das instalações quando se fizerem acompanhar por 
um adulto ou através de um termo de responsabilidade assinado pelo adulto; 
5. É obrigatório tomar duche antes da utilização das piscinas; 
6. É obrigatório o uso de chinelos, desde a saída dos balneários até à zona de pé descalço da piscina, e de touca na 

7. Não é permitido correr, saltar ou mergulhar nas piscinas; 
8. Não é permitida a utilização das piscinas após a aplicação de cremes e outros produtos suscetíveis de alte
qualidade da água, bem como objetos que poderão ferir terceiros: anéis, pulseiras, relógios e brincos;
9. É expressamente proibido fumar no interior das instalações; 

, correr, saltar fora da atividade pedagógica ou no início da mesma

11. Não é permitido cuspir para o chão ou para a água; 
12. Não é permitida a utilização dos tanques de aprendizagem durante o período de funcionamento das escolas de 
natação, salvo alguma pista destinada para o efeito; 
13. É imperioso que se respeite e cumpra as indicações afixadas nas diversas áreas das instalações;
14. Só podem ser guardados objetos pessoais ou vestuário no cacifo correspondente à chave que lhe é entregue na 

o tempo de um período de utilização; 
15. Não poderão ser imputadas responsabilidades ao Complexo Municipal de Piscinas de Guimarães
furtos ou estragos ocorridos no interior das suas instalações, quer em objetos ou valores pessoais, quer em viaturas 

tacionamento; 
. Os espaços para utilização livre estão disponíveis e afixados na receção, podendo ser alterados se assim se 

. O utente portador de doenças de pele, lesões abertas, doenças de olhos, nariz e ouvidos não poder
piscina por questões de saúde, prevenção e higiene; 
. Todos os utentes deverão respeitar a acatar as determinações do pessoal de serviço e cumprir todas as 

disposições regulamentares. Não interferir nem transmitir indicações no trabalho dos professores de natação;
. No caso dos utentes que não consigam realizar as suas tarefas sozinhas nos balneários, será permitida a 

entrada nos respetivos balneários de um(a) acompanhante para ajudar nessas tarefas; 
. Ao longo da época os alunos da escola de natação poderão transitar para outro tipo de atividade, nível, classe ou 

horário, caso desejem e revelem aptidões motoras definidas para esse nível, de acordo com a avaliação do respetivo 
técnico e do protocolo pré definido caso haja vaga na classe e horário pretendido; 
. Qualquer cliente que seja reincidente no incumprimento das normas do presente regulamento, poderá ser 

proibido de entrar nas piscinas por tempo determinado pela coordenação; 

 

1.Até aos oito anos, as crianças que necessitem de ajuda para se despirem ou vestirem, poderão ser acompanhadas 
por uma pessoa responsável, utilizando para isso o balneário dos adultos. Caso contrário, terá que utilizar o 

Não é permitido deixar bens de um dia para o outro dentro dos cacifos, pelo que caso tal aconteça, os bens serão 
removidos e caso não sejam reclamados no prazo máximo de um mês serão doados a instituições de caridade; 

o material deixado nas instalações é considerado como definitivamente perdido, caso num prazo de um mês 

. Os objetos devem ser entregues a quem inequivocamente prove que lhe pertença. No caso de documentos após 
ros através da identificação de características do objeto e local onde perdeu. 

se no direito de proceder de forma mais adequada com os objetos considerados 

de Piscinas de Guimarães 

reservado o direito de admissão, obrigando-se os 
seus utilizadores ao pagamento prévio das respetivas taxas de utilização e ao cumprimento das normas existentes; 
2. Não será permitida a entrada a pessoas que não ofereçam garantias para a necessária higiene da água ou do 
recinto e sempre que se julgue necessário, pode ser exigida aos utentes declaração médica comprovativa do seu 

ó poderão usufruir das instalações quando se fizerem acompanhar por 

dos balneários até à zona de pé descalço da piscina, e de touca na 

8. Não é permitida a utilização das piscinas após a aplicação de cremes e outros produtos suscetíveis de alterar a 
qualidade da água, bem como objetos que poderão ferir terceiros: anéis, pulseiras, relógios e brincos; 

cio da mesma, nas piscinas ou 

12. Não é permitida a utilização dos tanques de aprendizagem durante o período de funcionamento das escolas de 

13. É imperioso que se respeite e cumpra as indicações afixadas nas diversas áreas das instalações; 
14. Só podem ser guardados objetos pessoais ou vestuário no cacifo correspondente à chave que lhe é entregue na 

de Piscinas de Guimarães no caso de 
furtos ou estragos ocorridos no interior das suas instalações, quer em objetos ou valores pessoais, quer em viaturas 

. Os espaços para utilização livre estão disponíveis e afixados na receção, podendo ser alterados se assim se 

. O utente portador de doenças de pele, lesões abertas, doenças de olhos, nariz e ouvidos não poderá frequentar a 

. Todos os utentes deverão respeitar a acatar as determinações do pessoal de serviço e cumprir todas as 
s professores de natação; 

. No caso dos utentes que não consigam realizar as suas tarefas sozinhas nos balneários, será permitida a 

ola de natação poderão transitar para outro tipo de atividade, nível, classe ou 
horário, caso desejem e revelem aptidões motoras definidas para esse nível, de acordo com a avaliação do respetivo 

cumprimento das normas do presente regulamento, poderá ser 
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ARTIGO 20.º - FUNCIONÁRIO 

1. As actividades e modalidades no Complexo 
motivos alheios à vontade da Tempo Livre, sempre que a tal 
cortes de água, electricidade ou outros.

2. O encerramento causado pelas situações anteriormente referidas, por realização de provas de competição ou 
feriados, não confere o direito a qualquer dedução na

ARTIGO 19.º - ENCERRAMENTO DAS PISCINAS

1. Os funcionários em serviço nas piscinas devem intervir sempre que se verifiquem anomalias ou infrações ao 
regulamento em vigor. 

2. Nos casos de continuado e persistente incumprimento, devem os funcionários em serviço dar ordem
aos utentes e elaborarem um relatório escrito descrevendo o sucedido, que deverão entregar à Coordenação 
Pedagógica. 

3. É proibida a entrada de pessoas estranhas ao serviço nas zonas restritas aos funcionários. 

 

ARTIGO 21.º - DISPOSIÇÕES FINAIS 

1. Só o cumprimento destas normas de utilização permite um bom usufruto das instalações, num ambiente 
agradável, seguro e acolhedor. Caso contrário
infratores serão inicialmente advertidos ou de acordo com a gravidade da situação, será negado o acesso às 
instalações. 

2.Todos os utentes, obrigam-se ao respeito das regras de civilidade, comportamento e higiene próprias de qualquer 
lugar público. 

3. Este documento poderá ser alterado pela Tempo Livre sempre que tal se revele pertinente, de forma a melhor 
adequar as regras de utilização do Complexo 

4. Todos os casos omissos neste documento serão resolvidos, pontualmente, pela Tempo Livre. 

22. A escola de natação possui um programa técnico pedagóg
juntamente com a idade cronológica do utente constitui os principais critérios para a formação de classes;
23. O Complexo Municipal de Piscinas de Guimarães
incumprimento deste documento, não havendo direito a qualquer reembolso.
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1. As actividades e modalidades no Complexo Municipal de Piscinas de Guimarães poderão ser suspensas por 
motivos alheios à vontade da Tempo Livre, sempre que a tal aconselhe a salvaguarda da saúde pública, motivos de 
cortes de água, electricidade ou outros. 

2. O encerramento causado pelas situações anteriormente referidas, por realização de provas de competição ou 
feriados, não confere o direito a qualquer dedução nas taxas de utilização. 

ENCERRAMENTO DAS PISCINAS 

Os funcionários em serviço nas piscinas devem intervir sempre que se verifiquem anomalias ou infrações ao 

. Nos casos de continuado e persistente incumprimento, devem os funcionários em serviço dar ordem
aos utentes e elaborarem um relatório escrito descrevendo o sucedido, que deverão entregar à Coordenação 

. É proibida a entrada de pessoas estranhas ao serviço nas zonas restritas aos funcionários. 

1. Só o cumprimento destas normas de utilização permite um bom usufruto das instalações, num ambiente 
uro e acolhedor. Caso contrário, o não cumprimento do disposto nestas normas de utilização, os 

infratores serão inicialmente advertidos ou de acordo com a gravidade da situação, será negado o acesso às 

se ao respeito das regras de civilidade, comportamento e higiene próprias de qualquer 

documento poderá ser alterado pela Tempo Livre sempre que tal se revele pertinente, de forma a melhor 
Complexo Municipal de Piscinas de Guimarães. 

. Todos os casos omissos neste documento serão resolvidos, pontualmente, pela Tempo Livre. 

. A escola de natação possui um programa técnico pedagógico organizado por níveis de aprendizagem que 
juntamente com a idade cronológica do utente constitui os principais critérios para a formação de classes;

de Piscinas de Guimarães poderá suspender a admissão de qualquer utente por 
rimento deste documento, não havendo direito a qualquer reembolso. 

Piscinas de Guimarães poderão ser suspensas por 
aconselhe a salvaguarda da saúde pública, motivos de 

2. O encerramento causado pelas situações anteriormente referidas, por realização de provas de competição ou 

Os funcionários em serviço nas piscinas devem intervir sempre que se verifiquem anomalias ou infrações ao 

. Nos casos de continuado e persistente incumprimento, devem os funcionários em serviço dar ordem de expulsão 
aos utentes e elaborarem um relatório escrito descrevendo o sucedido, que deverão entregar à Coordenação 

. É proibida a entrada de pessoas estranhas ao serviço nas zonas restritas aos funcionários.  

1. Só o cumprimento destas normas de utilização permite um bom usufruto das instalações, num ambiente 
, o não cumprimento do disposto nestas normas de utilização, os 

infratores serão inicialmente advertidos ou de acordo com a gravidade da situação, será negado o acesso às 

se ao respeito das regras de civilidade, comportamento e higiene próprias de qualquer 

documento poderá ser alterado pela Tempo Livre sempre que tal se revele pertinente, de forma a melhor 

. Todos os casos omissos neste documento serão resolvidos, pontualmente, pela Tempo Livre.  

ico organizado por níveis de aprendizagem que 
juntamente com a idade cronológica do utente constitui os principais critérios para a formação de classes; 

poderá suspender a admissão de qualquer utente por 


