
COMPETIÇÃO
FUTEBOL
FEMININO

#AQUINAOESMAISUM
UMCLUBEPARATODOS

Formar cidadãos e atletas responsáveis no
respeito pelos valores da diferença, da
inclusão, da não discriminação, do
fairplay, do respeito pelo ambiente, pelos
princípios básicos de solidariedade.

MISSÃO

a partir do desporto, desenvolver ações
que valorizem o ser humano oferecendo
oportunidades iguais a todos em harmonia  
com a comunidade e com o meio ambiente

objetivo

Ser #UmClubeParaTodos
onde #AquiNaoEsMaisUmviSÃO

Respeito
Inclusão

Sustentabilidade
Solidariedade

valores

      Centro de Treino e Formação Desportiva
      Rua Dom Bosco, 531 . 2765-130 Estoril
      +351 214 680 037 
      geral@gdestorilpraia.pt

www.gdestorilpraia.pt
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ACESSO

- condicionado ao parecer da equipa técnica
- escalões: Sub-15 . Sub-17 . Sub-19 . Sénior
- apresentação dos documentos pessoais do

atleta e, se for menor de idade, do/s seu/s

encarregado/s de educação.

TREINOS | JOGOS OFICIAIS

setembro/2021 - junho/2022
- treinos: 
datas, locais e horários estipulados pela
coordenação técnica
 

- jogos oficiais: 
datas, locais e horários de acordo com o
calendário divulgado pela AFL/FPF 

 

 

 

CONTATOS

- coordenador: Tiago Mateus
- email: futebolfeminino@gdestorilpraia.pt
- telefone: 214 680 037 (secretaria)

MENSALIDADES . COMPETIÇÃO (F)

Sub-15 . Sub-17 . Sub-19

COMO PAGAR? 
Na secretaria do clube ou virtualmente
- opções de pagamento: numerário ou Multibanco
ou transferência bancária (instruções no cartão de
controlo de mensalidades)

QUANDO PAGAR? 
Mensalmente, no decorrer da época desportiva
(09/2021 - 06/2022) 
- do 1º ao último dia de cada mês
- a mensalidade de junho/2022 é paga
antecipadamente com as 2 primeiras mensalidades,
ou seja, paga-se 1 mensalidade + 1/2 mensalidade
junho neste período.
Atenção! Não frequentar os treinos não dá direito à
isenção de qualquer pagamento.

ATRASASTE O PAGAMENTO DA MENSALIDADE? 
É possível regularizá-la na secretaria do clube e, pelo
atraso, será cobrada uma taxa de mora:
- até 15 dias de atraso: 2,50€
- 16 dias ou mais de atraso: 5,00€/por mensalidade

HÁ DESCONTOS? 
Sim. Se um atleta do clube, inscrito com mensalidade
integral, tiver irmãos também inscritos na modalidade
futebol, estes últimos terão um desconto de 50% nas
mensalidades de menor valor.

QUANDO NÃO HÁ COBRANÇA? 
 . quando a prestação de serviço é cancelada,
formalmente, por uma ou ambas partes. 
. por motivo de saúde desde que a ausência seja de,
no mínimo, 30 dias e que esteja devidamente
justificada por atestado proveniente do SNS ou do
Seguro do Atleta. A isenção do pagamento será,
somente, para o/s mês/es compreendido/s no
período justificado. 
 

mensal

€20,00

INSCRIÇÃO

1ª inscrição*

Reinscrição*

Sócio-atleta**
*seguro desportivo incluído

** dá direito a descontos/vantagens nos parceiros mágicos

anual

€10,00

€5,00

€20,00

COMO PAGAR? 
- na secretaria do clube
- opções de pagamento:  numerário ou Multibanco

QUANDO PAGAR? 
no momento da inscrição

OUTRAS INFORMAÇÕES IMPORTANTES

ENTRADAS E SAÍDAS
- tolerância de 10 minutos
SEGURO DESPORTIVO
- é obrigatório e está incluído no pagamento da inscrição. 

OBJETOS PESSOAIS DOS ATLETAS
- o clube não se responsabiliza pelos objetos pessoais dos
seus atletas.
JOGOS NÃO OFICIAIS | TORNEIOS
- durante a época desportiva, podem ser realizados torneios
ou outras atividades conexas. As convocatórias serão feitas
pelos treinadores ou pelo coordenador, com antecedência, e
exige a autorização do responsável legal do atleta menor de
idade.

PRÉMIOS | INFRAÇÕES | SANÇÕES
(para detalhes, consulta o Manual de Normas e Boas Práticas)
- abrange todo o universo estorilista: atletas, pais, treinadores,
colaboradores e etc; no clube e ou em sua representação
- baseiam-se nos nossos valores: respeito, inclusão,

sustentabilidade e solidariedade; e são observados
permanentemente
- alguns recursos utilizados: Prémio Melhor Aluno, Liga FairPlay
Estoril Praia-Credibom e o Quadro Resumo de Infrações e
Sanções
CASOS OMISSOS
- as situações não contempladas neste documento serão
analisadas pela direção do clube.  

EQUIPAMENTO

KITs exclusivos Estoril Praia*

(Treino e/ou Jogo . Competição . conforme escalão)

*sob encomenda

Não é permitido o uso de equipamentos 
com outros emblemas.

No clube ou em sua representação, 
é obrigatória a utilização do equipamento oficial

COMO ENCOMENDAR? 
- na Estoril Praia Official Store
- condições de pagamento: na loja


