REGULAMENTO

1
Praia de Carcavelos – Bar do Moinho / Praia da Cresmina, Guincho (Junto ao Restaurante Meste Zé)
Tel.: +351 914994659 (Bernardo Ruivo) / +351 918569026 (João Costa)
E-mail: wantedsurfschool@gmail.com
www.wantedsurfschool.com

Princípios Gerais
Este regulamento tem como objectivo definir as principais linhas orientadoras que
regem a Wanted Surf School, para que os alunos e pais saibam quais os seus deveres e
direitos, assim como as principais regras de funcionamento da escola e definição do
compromisso que assumimos com os nossos alunos independentemente do seu
escalão etário, nível, sexo ou nacionalidade.

Assim, a Wanted Surf School, enquanto escola de Surf, compromete-se a:
a) Garantir a qualidade dos serviços prestados;
b) Assegurar equipamento adequado e Treinadores especializados e qualificados pela
Federação Portuguesa de Surf;
c) Respeitar todo e qualquer aluno, mesmo os que sejam portadores de alguma deficiência.

Em contrapartida, a Wanted Surf School reserva-se no direito de exigir que os seus
alunos cumpram os seguintes deveres:
a) Respeitar as regras da escola e do seu funcionamento;
b) Respeitar os Treinadores;
c) Acatar as instruções dos treinadores;
d) Zelar pelo material disponibilizado pela escola;
e) Cumprir as regras de segurança
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Capítulo I (âmbito, definição e objectivos)
Artigo 1º
1. O presente Regulamento Interno aplica-se à Wanted Surf School, escola de Surf, com sede
em Cascais.
2. Todo e qualquer aluno deve estar em boas condições de saúde, saber nadar e ter a idade
mínima estabelecida por este Regulamento para poder frequentar a Escola.
3. Este Regulamento tem como objectivos:
a) Estabelecer o bom funcionamento da escola sendo um instrumento de trabalho e
orientação, quer dos Treinadores, quer dos alunos, clarificando as regras, os deveres e direitos
de ambas as partes;
b) Promover um atendimento personalizado a cada aluno;
c) Disponibilizar bom ambiente entre alunos e Treinadores;
d) Promover o contacto com o mar e a natureza;
e) Melhorar a qualidade de vida dos alunos;
f) Transmitir as regras básicas de segurança;
g) Sensibilizar os alunos para a defesa e preservação do meio ambiente, em particular, das
praias e do mar;
4. A Wanted Surf School tem como objecto a oferta de aulas de Surf e de Bodyboard, bem
como aluguer de equipamento para a prática destas modalidades.

Artigo 2º
A Wanted Surf School é uma escola de Surf e Bodyboard reconhecida pela FEDERACÃO
PORTUGUESA DE SURF, possui o alvará do TURISMO DE PORTUGAL, assim como Licença da
Capitania de Cascais, para o exercício da sua actividade.

Artigo 3º
A Wanted Surf School possui seguro de acidentes pessoais e de responsabilidade civil, válidos
para as actividades de escola de Surf e Bodyboard, de acordo com o exigido por lei.
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Capitulo II (aulas e funcionamento)
Artigo 4º
1. As aulas são mistas;
2. A idade mínima para a participação nas aulas é de sete anos;
3. As aulas poderão ser teóricas e práticas;
4. As aulas não são leccionadas, obrigatoriamente pelo mesmo Treinador;
5. Cada aula terá um Treinador para cada 4 alunos, caso todos estejam inseridos no mesmo
nível de aprendizagem.

Artigo 5ª
As aulas têm uma duração de noventa minutos, contando-se para o efeito a partir do
momento em que é entregue o fato de Surf ao aluno e o seu fim aquando da devolução do
mesmo.

Artigo 6º
1. As aulas são marcadas consoante as condições climatéricas e estado do mar, a confirmação
de presença deverá ser dada, impreterivelmente, até às 21h do dia em que é efectuada a
marcação.
2. As marcações deverão ocorrer por telefone (preferência SMS).

Artigo 7ª
1. É considerada falta (aula dada) quando o aluno não comparece à aula, tendo confirmado a
sua presença previamente;
2. É cobrado 50% da aula, quando o aluno cancela a mesma no próprio dia, sem justificação;
3. Os alunos deverão comunicar situações de atraso, sendo que quando este excede os 20
minutos da hora marcada, a aula terá inicio sem o mesmo.
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Artigo 8º
Cada aluno deve cumprir as seguintes regras de conduta:
a) O aluno não deve colocar em risco a sua segurança, nem a dos outros alunos e treinadores
envolvidos na respectiva aula;
b) O aluno deve estimar o material que lhe é colocado à disposição;
c) O aluno deve realizar a sua aula na zona/área delimitada indicada pelo Treinador;
d) O aluno deverá ter em consideração a segurança de eventuais banhistas;
e) Todos os objectos pessoais deixados no interior da escola ou em zonas circundantes NÃO
SÃO da responsabilidade da Wanted Surf School, logo a mesma não se responsabiliza por
objectos perdidos ou deixados na escola.

Capítulo III (inscrições e pagamentos)
Artigo 10º
O valor da aula inclui:
a) Fato de Surf;
b) Prancha de Surf;
c) Seguro da actividade;
d) Treinador responsável, credenciado pela Federação Portuguesa de Surf;
e) Na primeira aula, é obrigatório o preenchimento de uma ficha de inscrição com os
respectivos dados pessoais, no valor de 10€, de forma a garantir o seguro desportivo com
duração de 1 ano.

Artigo 11º
1. Os pagamentos das mensalidades são sempre enviados (salvo raras exceções), ao dia 1 de
cada mês, a Wanted Surf School, não define uma data para pagamento mas agradece que os
mesmos sejam efectuados com a maior brevidade e disponibilidade possível.
2. Os pagamentos devem ser efectuados em dinheiro ou por transferência bancária (envio de
NIB, mediante solicitação).
3. No caso dos pagamentos por transferência bancária é acrescido o valor da taxa de IVA em
vigor de (23%).
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Capitulo IV (disposições finais)
Artigo 12º
1. Qualquer alteração, acréscimo ou anulação realizada ao presente Regulamento será
comunicada aos alunos e aos seus encarregados de educação.

Artigo 13º
Este Regulamento é válido do dia 03 de Janeiro de 2017 até dia 03 de Janeiro de 2018, salvo
imposições legais.

Cascais, 2 de Janeiro de 2017
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