
 

Regulamento 
 

I - CONTACTOS 
 

1.  Para qualquer assunto relacionado com a escola, poderá entrar em contacto para o nº 

+351 910 903 319.  

 

2.  Caso não consiga entrar em contacto, deixe mensagem escrita / WhatsApp com o 

nome e assunto. 

 

 

II- LOCAL DE ENCONTRO 

 

1. O ponto de encontro será sempre na praia / skatepark ou noutro local a combinar.  

 

 

III- HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO 

 

1. A escola está aberta todo o ano. Qualquer alteração será sempre comunicada nas 

nossas redes sociais. 

  2. Qualquer aluno que queira aula noutro dia/horário e que tenha um grupo de, pelo   

  menos, 4 pessoas, poderá entrar em contacto para verificar a disponibilidade que  

  pretende. 

 

 

IV- INSCRIÇÃO 

 

1. O aluno só está efetivamente inscrito na escola, e coberto pelo seguro, quando 

entregar os seguintes documentos devidamente preenchidos e assinados: 

-  Ficha de inscrição 

-  Termo de responsabilidade geral adultos/menores 

-  Regulamento  

-  Fotocópia do CC/BI  

- Comprovativo de pagamento do seguro anual no valor de 25€ (vinte e cinco euros) para 

o IBAN PT50003502770001968360032 ou através de MBWAY para 910 903 319. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

V- TOLERÂNCIA 

 

1.  Os alunos têm uma tolerância de 10 minutos, para além da hora combinada. 

2.  No caso de atrasos que excedam os 10 minutos, o aluno poderá perder a aula. 

 

 

VI- MODOS DE PAGAMENTO 

 

1.  Os pagamentos deverão ser efetuados no início de cada mês, antes da primeira aula, 

para: 

- IBAN PT50003502770001968360032  

- MBWAY para 910 903 319. 

 

2.  Após a transferência, os alunos deverão enviar o respetivo comprovativo identificado 

através de um dos seguintes modos: 

-  WhatsApp - 910903319 

-  E-mail - noahsurfskate@gmail.com 

 

 

VII- AULA AVULSO 

 

1.  Tem o custo de 25,00 € (vinte e cinco euros). 

2.  O pagamento tem de ser efetuado 24h antes da aula, como confirmação. 

3.  Se for só para experimentar uma aula o seguro está incluído. Caso opte por realizar     

 várias aulas avulso terá de fazer o pagamento de 25€ para ter o seguro anual. 

 

 

VIII- PACKS 

 

1.  Os packs são pessoais e intransmissíveis, exceptuando o ponto 2. 

2. Os packs podem ser divididos e usados por mais que uma pessoa, caso usem o pack 

todo na mesma aula. (ex: 4 pessoas compram o pack de 4 aulas e podem dividi-lo). 

  3.  Dispomos de packs de 4 e 8 aulas. 

  4. Os packs têm validade de 3 meses, exceto apresentação de atestado médico. 

  5. A sua validade começa a contar desde o ato da inscrição/aquisição. 

  6. O pagamento deverá ser realizado antes da primeira aula. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

IX- MENSALIDADES 

 

1.  As mensalidades são pessoais e intransmissíveis. 

2.  Dispomos de mensalidades com 1, 2 ou 3 treinos por semana. 

3. O pagamento das mensalidades deverá ser realizado no início de cada mês, antes da 

primeira aula. 

4. Os valores das mensalidades são para meses com 4 semanas. Meses com 5 semanas, 

acresce o valor correspondente, dependendo se há mais 1 ou 2 aulas. 

5. No regime de mensalidade há a obrigatoriedade de comparecer todas as semanas. Em 

caso de não comparência, a aula só será compensada no mês seguinte, consoante a 

disponibilidade, e caso haja uma justificação de força maior.   

6. Caso não haja condições para surf/BB, e dependendo das condições meteorológicas, 

faremos aula de skate ou treino físico adaptados para o surf. 

7. Caso não haja condições para fazer skate poderá haver treino físico. 

 

 

X- PARCERIAS 

 

1.  Os alunos beneficiam das parcerias estabelecidas com a Noah Surf & Skate. 

2.  30% de desconto na Rewind Skateboarding Distribution a fornecer quando solicitado. 

 

XI- TRANSPORTE  

 

1.  Se as aulas se realizarem na zona de Cascais, não será aplicada uma taxa extra no 

transporte. 

2.  Quando as aulas forem realizadas fora da linha de Cascais, todos os alunos que 

participam nessa aula deverão contribuir nas despesas de gasóleo e portagens, pagando 

uma taxa de transporte extra no próprio dia. 

 

XII- MARCAÇÕES, DESMARCAÇÕES, FALTAS E CANCELAMENTOS 

 

1. O aluno pode fazer a marcação das aulas através de mensagem privada no facebook/ 

instagram, por email, contacto telefónico ou mensagem/WhatsApp. 

  2. As marcações devem ser feitas até 48h antes da aula. 

  3. A desmarcação de aulas avulso, packs ou aulas privadas só poderão ser feitas com   

  24h de antecedência. Caso contrário a aula será contabilizada. 

4. O pagamento efetuado para reserva no ATL não será devolvido sem justificação 

válida. 

  5. Caso o aluno chegue atrasado, para além dos 10 minutos de compensação, ou falte  

  à aula sem justificação válida, a aula será contabilizada. 

  6. As aulas podem ser adiadas ou canceladas consoante as condições meteorológicas. 

  7. Caso uma aula seja cancelada, a mesma não será cobrada. 

 

 



 

XIII- AULAS DE COMPENSAÇÃO 

 

1. As aulas de compensação deverão ser marcadas consoante a disponibilidade da Noah 

Surf & Skate. 

  2. As aulas de compensação só poderão ser realizadas no próprio mês ou no mês   

  seguinte. 

  3. Caso o aluno não realize a aula de compensação até ao mês seguinte, perde a   

  oportunidade de a realizar. 

 

XIV- ALUNO 

 

1.  Deve chegar 15 minutos antes da aula começar para se equipar. 

2. Se por qualquer motivo o aluno se recusar a fazer a aula, a mesma será contabilizada. 

3.  Deve obedecer a todas as instruções do professor. 

4.  Tem de vestir fato de banho/boxers/bikini debaixo do fato de surf. 

5.  É responsável por danos causados no material, por falta de cuidado ou utilização    

indevida do mesmo. 

 

 

XV- CARRINHA 

 

1.  Proibido comer e beber dentro da carrinha. 

2.  Proibido fumar dentro da carrinha. 

3.  Proibido entrar com roupa molhada na carrinha. 

4.  Proibido encostar ou apoiar equipamento na carrinha, especialmente quando   

molhado. 

5.  O aluno deve deixar os seus objetos pessoais devidamente arrumados dentro da   

carrinha. 

6.  Cada aluno é responsável pelos seus objetos pessoais. 

 

 

XVI- EQUIPAMENTO 

 

1.  O aluno é responsável pelo equipamento fornecido para a aula, devendo manuseá-       

lo devidamente. 

2.  O aluno é responsável pelo arranjo ou compra de novo equipamento, caso o  

equipamento fornecido pela escola fique danificado, devido à falta de cuidado e  

  utilização indevida. 

3.  O aluno é responsável por lavar o material no fim de cada aula. 

 

 

 

 

 



 

XVII- INFORMAÇÃO PESSOAL 

 

1. Os dados fornecidos pelo aluno destinam-se exclusivamente ao uso interno da “Noah 

Surf & Skate”, para efeitos de cobrança, contactos, ações de marketing direto, oferta 

de produtos e serviços acessórios relacionados, ainda que indiretamente, com a 

atividade da “Noah Surf & Skate”, sendo assegurados ao respetivo titular o direito de 

acesso e retificação. 

 

XVIII- SEGURO  

 

1.  Todos os alunos que tenham inscrição regularizada têm direito a seguro de acidentes 

pessoais e responsabilidade civil. 

2.  O seguro é valido anualmente (Janeiro-Dezembro). 

3. O pagamento de 25€, para que o seguro esteja válido, deverá ser realizado todos os 

anos. 

 

 

XIX - PROFESSORES 

 

1. A Noah Surf & Skate reserva-se no direito de, em qualquer altura, substituir 

professores e alterar os horários. 

 

 

 

 

 

 

Condições de Adesão e Regulamento: 

 

________________________________________ (aluno/Encarregado de Educação 

quando menor) declara aceitar os termos e condições do regulamento da Noah Surf & 

Skate, que lhe foi entregue, que leu, compreendeu e com o qual concorda.  

 

 

Assinatura:_______________________________ Data: ______/______/________ 

   (O aluno / Encarregado de Educação quando menor de idade) 

 


