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Valores época desportiva 2019/2020 

 

Época tem por base 10 meses – Calendário Escolar 2019/20. 

Inicio 2 de setembro de 2019 termina 30 de junho de 2020 

 

Nota Prévia: Aquisição obrigatória equipamento oficial do clube para participações em competições, 
demonstrações e outros eventos representação oficial do mesmo. 

 

Pagamentos a efetuar no ato de inscrição 

1. Quota de socio Gimno Clube Santarém “encarregado educação” 
a.  12,00€ por época desportiva 

 
2. FILIAÇÃO OU REFILIAÇÃO 
2.1 Ginastas até aos 10 anos (feitos até 31 agosto 2020) 

a. 1ª Filiação na FGP - 21,00€ inclui oferta de seguro desportivo 
b. Refiliação até 30 de Novembro de 2019 – 19€ inclui oferta de seguro desportivo 
c. Refiliação a partir de 1 de dezembro de 2019 – 38,00€ inclui oferta de seguro desportivo 

2.2 Ginastas com 11 anos (feitos até 31 agosto 2020) ou mais anos 
a. 1º Filiação na FGP – 27€ 
b. Refiliação até 30 de novembro de 2019 – 23€ 
c. Refiliação a partir de 1 de dezembro de 2019 – 46,00€ 

Seguro desportivo para ginastas com 11 anos (feitos até 31 agosto 2020) ou mais anos: 

a. Ginastas até 12 anos (idade em 31-08-2020) – 6,00€ 
b. Ginasta maiores de 12 anos (idade em 31-08-2012) – 22,00 € 

Franquia seguro não suportada pelo Gimno Clube Santarém em caso de participação sinistro 
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3. GINÁSTICA DE TRAMPOLINS (Competição; Formação I e Formação II): 
a. Valor anual época desportiva 350,00 €: 
b. Formas de pagamento: 

i. Pagamento da totalidade no ato inscrição – 15% desconto – 300€ 
ii. Pagamento em 3x (Setembro, Dezembro, Março) – 110€ x 3 (330€) 

iii. Pagamento mensal (a definir no ato da inscrição) – 35€ x 10 (350€) - pagamento da 
primeira prestação e da última (Junho) no ato da inscrição e restantes até ao dia 8 de 
cada mês 
 

4. GINÁSTICA DE TRAMPOLINS (Recreação e Bebés), PARKOUR 
a. Valor anual época desportiva 300,00 €: 
b. Formas de pagamento: 

i. Pagamento da totalidade no ato inscrição – 15% desconto – 255€ 
ii. Pagamento em 3x (Setembro, Dezembro, Março) – 90€ x 3 (270€) 

iii. Pagamento mensal (a definir no ato da inscrição) – 30€ x 10 (300€) - pagamento da 
primeira prestação e da última (Junho) no ato da inscrição e restantes até ao dia 8 de 
cada mês 

 
5. ADULTOS; ROPE SKIPPING; SUPER KIDS: 

a. Valor anual época desportiva 200,00 €: 
b. Formas de pagamento: 

i. Pagamento da totalidade no ato inscrição – 15% desconto – 170€ 
ii. Pagamento em 3x (Setembro, Dezembro, Março) – 60€ x 3 (180€) 

iii. Pagamento mensal (a definir no ato da inscrição) – 20€ x 10 (200€) - pagamento da 
primeira prestação e da última (Junho) no ato da inscrição e restantes até ao dia 8 de 
cada mês 

 

Formas de pagamento (até dia 8 de cada mês.) 

1. Na secretaria do clube  
2. Por transferência bancária para a conta:  

a. Gimno Clube de Santarém 
Banco BIC PT50007900006499154710156 

b. Informamos também que devem ser enviados os comprovativos de transferências para 
este email com identificação nome ginasta (geral@gimnoclubesantarem.pt) 

Oferta de T-Shirt do clube na inscrição permanência mínima 3 meses. 

 

Documentos necessários: 

1. Cartão cidadão, Cédula, BI ou passaporte do ginasta 
2. Documentos a preencher (pode “descarregar na página do clube” ou solicitar na secretaria do 

Clube): 
a. Ficha de filiação FGP época 2019/2020 
b. GCS - ficha inscrição época 2019/2020 

mailto:geral@gimnoclubesantarem.pt
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c. Exame médico desportivo obrigatório para o ginasta com idade superior a 8 anos que 
entrem em provas oficiais – impresso vendido (1,00 €) na sede do Gimno clube Santarém ou 
descarregado gratuitamente em: http://www.idesporto.pt/ficheiros/file/modelo_v0_9.pdf 

d. Termo de responsabilidade para os que não necessitam de exame médico desportivo 
(minuta pode ser descarregada na pagina do clube ou na secretaria do mesmo) 

 

 

http://www.idesporto.pt/ficheiros/file/modelo_v0_9.pdf

