À Direção da Associação de Pais,

No seguimento da parceria criada com a V. Associação, vimos informar que no próximo
dia 16 de setembro a FLOW SURF SCHOOL vão recomeçar as aulas de surf em regime
de mensalidade !
O regime de mensalidade, para crianças e jovens dos 6 aos 18 anos, funciona durante o
período escolar, i.e., de 16 de setembro a 30 de junho (implicando um compromisso de
10 meses), podendo prolongar-se a julho e agosto em caso de acordo, e inclui:
- Transporte
- 1h30m aula (prática e teórica)
- Equipamento (prancha, fato e shop)
- Instrutor credenciado pela Federação Portuguesa de Surf
- Seguro de acidentes pessoais
As aulas têm lugar durante a semana e ao fim de semana, de manhã e de tarde, durante
todo o período indicado, não havendo nenhuma interrupção. Caso as condições
climatéricas ou do mar não permitam a realização de aula prática de surf, a mesma será
substituída por outro tipo de aula ou atividade correlacionada, nomeadamente, aula
teórica e visualização de filmagens e/ou filmes.
Antes de iniciar as aulas, deverá ser comunicado o tipo de mensalidade pretendida e a
disponibilidade dos alunos de forma a estipular os horários e organizar as turmas,
inclusive, em função do nível dos alunos. Se por qualquer motivo alheio à escola o
aluno não faça algum treino a que tem direito, perde o treino. Contudo, far-se-ão os
esforços máximos de forma a proceder à compensação do treino em falta.
Os valores das mensalidades são os seguintes:
1x semana
Preço
Preço
tabela
Protocolo*
Dias de
semana
Fim de
semana

45 €

40 €
50 €

2x semana
Preço
Preço
tabela
Protocolo*
90 €

80 €
100 €

3x semana
Preço
Preço
tabela
Protocolo*
125 €

120 €
140 €

* Preço para associados da Associação de Pais
No mês de setembro o valor da mensalidade é reduzido em 50%, acrescido do valor de 10€
referente ao seguro de acidentes pessoais.
O pagamento, o qual poderá ser feito através de transferência bancária para o NIB indicado,
deverá ser efetuado até dia 8 do mês a que respeita.
NIB: 0033 0000 0023 7547 5690 5 (MANUEL DOMINGOS DE SOUSA GUERRA GODINHO)

O envio das inscrições (com indicação do regime da mensalidade e da disponibilidade)
deve ser efetuado com a maior brevidade possível, de preferência até ao dia 12 de
setembro.

