Regulamento Interno
Natação
Sporting Clube Campomaiorense
CAPITULO PRIMEIRO
(ORGANIZAÇÃO)
ORGANIZAÇÃO)
1. Este regulamento interno destina-se a todos os atletas, pais e aos respetivos técnicos da
escola de Natação do S.C. Campomaiorense, pelo qual se devem reger para o bom
funcionamento da mesma.
2. A Escola de Natação do S.C. Campomaiorense destina-se a atletas inscritos a partir dos 3
anos.
3. Os objetivos da Escola de Natação do S.C. Campomaiorense será o ensino da natação, nas
suas vertentes de adaptação ao meio aquático, aprendizagem, aperfeiçoamento das
técnicas de nado e numa fase mais avançada o treino competitivo.
4. O ensino da Natação é feito por professores e técnicos com formação e experiência na
área.
CAPITULO SEGUNDO
(FUNCIONAMENTO)
FUNCIONAMENTO)
1. As aulas da Escola de Natação do S.C. Campomaiorense decorrerão de Setembro a Julho, no
Complexo de Piscinas Campo Maior XXI.
2. As aulas poderão ser suspensas por motivo de obras de beneficiação das instalações,
formação profissional dos técnicos e realização de competições ou festivais,
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comprometendo-se a Escola de Natação do S.C. Campomaiorense a comunicar a suspensão
das atividades.
3. As aulas poderão ser suspensas por motivos alheios à Escola de Natação do S.C.
Campomaiorense, sempre que aconselhe a salvaguarda da saúde pública, por motivos de
cortes de água, eletricidade ou outros.
4. As classes de natação serão divididas por níveis de aprendizagem, escalões etários ou
classes específicas. As Classes de natação são: Girinos; Tartarugas; Manutenção e
Competição (Cadetes e Categorias)
5. As classes de Competição ficarão divididos da seguinte forma:
a. Cadetes – Nível I;
b. Cadetes – Nível II;
c. Categorias – Nível I;
d. Categorias – Nível II;
e. Categorias – Nível III.
6. Em termos de classe Competição (Cadetes/Categorias), apenas o Nível I de Cadetes e o Nível
I e II de Categorias, serão atletas federados aptos a participar em Competições nas quais
o Clube participe ou é convidado.
7. O número de alunos por turma é decidido pelo Professor da escola de natação do S.C.
Campomaiorense, conforme a especificidade e as condicionantes de cada classe.
8. Se uma turma for constituída por menos de três alunos, a Coordenação pode suspender a
turma até ter os requisitos exigidos ou encaminhar os alunos para outros horários.
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CAPITULO TERCEIRO
(HORÁRIOS)
HORÁRIOS)
1. As aulas da Escola de Natação do S.C. Campomaiorense decorrerão de Segunda-feira a
Sábado, no Complexo de Piscinas Campo Maior XXI.
2. Os horários serão os constantes da tabela em anexo.
3. Os Girinos, pela especificidade dos utentes e de modo a aumentar a qualidade da mesma,
as aulas serão em períodos de 45 minutos.
4. As restantes classes, a carga horária das aulas será de 60 minutos.
CAPÍTULO QUARTO
(INSCRIÇÕES)
1. Para o aluno se inscrever deve-se preencher uma ficha de inscrição, assinar a declaração
de responsabilidade, entregar uma fotografia tipo passe e pagar a primeira mensalidade.
2. A inscrição é referente a um ano letivo (Setembro a Julho).
3. As inscrições podem ser realizadas na secretária do clube de Segunda a Sexta-feira das
09:00h às 17:30h, bem como diretamente com o técnico responsável pela escola de natação.
4. Aquando da renovação, a entrada para a turma ficará dependente do número de vagas e
a ordem de entrada efetuar-se-á pela ordem de reinscrição.
5. O período de renovação decorrerá, preferencialmente, durante o mês de Setembro.
6. Para os alunos inscritos na época anterior são necessários os seguintes documentos: ficha
de renovação; pagamento da primeira mensalidade, da taxa do seguro e assinatura de
nova declaração de responsabilização.
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CAPÍTULO QUINTO
(TRANSIÇÃO
(TRANSIÇÃO DE NÍVEL)
1. Para um aluno transitar de turma esse processo ficará sempre a cargo do professor
responsável pelas turmas.
CAPÍTULO SEXTO
(PAGAMENTO DE MENSALIDADES)
1. O preço das mensalidades para a época de 2014/2015 estão especificados conforme TABELA
ANEXA.
2. O pagamento das quotas de sócio deverá ser efetuado anualmente diretamente na
secretaria do Sporting Clube Campomaiorense.
3. A mensalidade terá que ser paga do dia 1 até ao dia 8 de cada mês, a sua falha
impossibilita a frequência do atleta as aulas.
4. Os alunos que tenham desistido da frequência ou tenham sido retirados das aulas de
natação, nos termos da alínea anterior do presente artigo, não poderão voltar a
frequentá-las sem novo processo de inscrição (modalidade de reinscrição).
5. O pagamento da mensalidade é efetuado apenas na secretaria do Clube.
6. Após o pagamento, o Clube ficará obrigado a fornecer o respetivo recibo de pagamento.
7. Após o pagamento de qualquer mensalidade ou taxa não haverá o reembolso das mesmas.
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CAPÍTULO SÉ
SÉTIMO
(ACESSO DOS ALUNOS ÀS INSTALAÇÕES)
1. A entrada nos balneários só pode ser realizada mediante autorização do pessoal
responsável pelo controlo de entradas das Piscinas Cobertas da Fonte Nova.
2. A saída dos balneários tem que ser realizada com uma precedência de 20 minutos após a
sua aula em específico, à exceção de situações apresentadas e analisadas pelo
coordenador técnico.
3. Os balneários assim como todas as instalações devem ser preservadas com o maior
cuidado, sobe pena de sanção disciplinar segundo o capítulo oitavo, pontos 2 e 3.
4. Os alunos só farão entrada nos planos de água desde que acompanhados e devidamente
autorizados pelo respetivo professor, processando-se a sua saída da mesma forma.
CAPITULO OITAVO
(DIREITOS / DEVERES)
1. São direitos dos alunos:
A – Receber um exemplar do regulamento interno
B - Solicitar a suspensão do pagamento de mensalidades mantendo vaga, quando se
verifique: Doença prolongada que o impossibilite da prática da natação.
C - Ser tratado com o maior respeito e educação pela coordenação.
2. São deveres dos alunos:
A) - Honrar e prestigiar a Escola de natação do S.C. Campomaiorense, contribuindo em
todas as circunstâncias para o seu engrandecimento e reconhecimento público.
B) - Cumprir o Regulamento Interno da Escola de Natação, o regulamento do Complexo de
Piscinas Campo Maior XXI e aceitar as deliberações da coordenação, sem prejuízo dos
recursos previstos.
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C) - Efetuar pontualmente o pagamento das mensalidades de cada mês, quem não o fizer
ficará sujeito a suspensão imediata da Escola de Natação do S.C. Campomaiorense.
D) - Defender e zelar o património da Escola de Natação.
E) - Caso danifique ou extravie o material da Escola de Natação do S.C. Campomaiorense,
terá que realizar o seu reembolso.
F) - Manifestar-se de forma correta na reivindicação dos seus direitos, junto do
coordenador ou seus representantes.
G) – Ser feito um seguro de acidentes pessoais, pelo S.C. Campomaiorense em que o encargo
monetário do mesmo será assegurado pelo atleta.
CAPITULO NONO
(PROCESSOS DISCIPLINARES)
DISCIPLINARES)
1. Todo e qualquer processo disciplinar por mau comportamento ou desrespeito aos técnicos
ou outrem por parte dos atletas serão resolvidos internamente pelo técnico responsável
pelas aulas, bem como os membros da direção da Escola de Natação.
2. Casos não muito graves e pontuais podem ir desde o impedimento do aluno frequentar
parte da aula, até à suspensão de frequência das aulas por tempo estipulado pelo técnico
responsável.
3. Casos que ultrapassem os limites do bom senso e do tolerável o atleta será expulso
definitivamente da Escola de Natação do S.C. Campomaiorense.
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Termo de Responsabilidade
Eu, ___________________________________ (encarregado de educação
do atleta) _____________________________________ sendo portador do
B.I./C.C. nº___________________, tendo lido atentamente o regulamento interno da
escola de natação do S.C. Campomaiorense, comprometo-me a cumprir e a fazer cumprir
todos os capítulos e respetivas alíneas do mesmo regulamento.
Autorizo o meu educando a participar em todas as atividades realizadas no âmbito da escola
de natação do S.C. Campomaiorense, bem como me responsabilizo por qualquer ato praticado
pelo mesmo no decorrer das atividades.

O próprio (se maior de idade):
Nome:

Data:

/ /

Data:

/ /

Assinatura:
O(a) progenitor(a) / tutor(a) legal (se menor de idade):
Nome:
Assinatura:
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