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1. Localizações: Escola Ténis José Mário Silva; Escola Ténis Paço Lumiar; Escola Ténis Técnico; LXTEAM Tennis Academy. 

2. Funcionamento: as nossas escolas estão abertas ao público em geral, abrange todos os géneros e escalões etários, tendo reservados 
todos os direitos de admissão e funciona durante todo o ano, excepto feriados nacionais e municipais e nos dias 24 e 31 de Dezembro. 

3. Inscrições: 

3.1. As inscrições nas nossas escolas estão abertas durante todo o ano, sendo obrigatório o registo na plataforma TieSports, acesso 
que é disponibilizado previamente e que contém toda a documentação necessária para a formalização do respectivo processo. 

3.2. A época desportiva inicia-se a 1 de Setembro de 2022 e termina a 31 de Agosto de 2023 (12 meses). 

3.3. A inscrição e adesão às aulas pressupõe a participação mínima de 3 meses. 

4. Aulas: 

4.1. O aluno é responsável pela sua assiduidade e pontualidade, assim como por apresentar-se devidamente equipado com roupa 
desportiva e calçado próprio, não sendo permitido outro tipo de vestuário ou praticar em tronco nu. 

4.2. Durante as aulas não é permitida presença de pessoas estranhas à mesma, salvo com devida autorização da Escola. 

4.3. Caso não haja vagas disponíveis, os interessados ficarão em lista de espera até à sua eventual colocação. 

4.4. As aulas poderão ter a duração de 50 ou 110 minutos, mediante o plano escolhido e respectiva tabela de preços. 

4.5. As aulas particulares podem ser marcadas e desmarcadas, no máximo, com 48 horas de antecedência. 

4.6. A Escola poderá alterar os professores e/ou a constituição dos grupos sempre que o entender, de modo a salvaguardar o bom 

funcionamento das aulas. 

4.7. Em caso de más condições atmosféricas é da inteira responsabilidade do aluno informar-se sobre as condições existentes para a 

realização das aulas, podendo, em sua alternativa, realizar-se treinos físicos, aulas teóricas ou estas serem compensadas (no 

mínimo 2 em 3) em data e hora propostas pela Escola. 

4.8. Em caso de falta do professor, as aulas poderão ser leccionadas por um professor substituto ou serem compensadas na sua 

totalidade (em data e hora a combinar). 

4.9. Os packs 10 aulas têm a validade de 3 meses. 

4.10. O pack 10 aulas de grupo implica a aprovação da Escola para inclusão em grupos adequados ao nível técnico e faixa etária. 

4.11. A falta do aluno às aulas não confere direito à sua compensação nem isenta o pagamento das mesmas. 

5. Pagamentos: 

5.1. O pagamento das mensalidades deverá ser efectuado até ao dia 8 do mês a que correspondem. 

5.2. O incumprimento do ponto anterior impede a presença do aluno nas aulas a partir do 15º dia do respectivo mês. 

5.3. A mensalidade de Agosto é paga em duas parcelas iguais (correspondentes a duas metades do valor total) aquando do 

pagamento das 2ª e 3ª mensalidades (após formalização da inscrição e frequência de 1 mês). 

5.4. Após o pagamento das duas parcelas da mensalidade de Agosto, ficarão disponíveis as aulas equivalentes à modalidade 

exercida, podendo estas serem realizadas até 31 de Agosto da respectiva época. 

5.5. O pagamento das aulas avulso ou packs 10 aulas deverá ser efectuado antes do seu início. 

6. Outros: 

6.1. As desistências dos alunos deverão ser comunicadas para o email info@lxteam.pt com o mínimo de 15 dias de antecedência, não 
estando sujeitas a qualquer reembolso (os casos de lesão comprovada serão devidamente apreciados). 

6.2. Os Sócios do Clube TAP têm direito a um desconto de 10% sobre o valor das Aulas de Grupo da Escola Ténis José Mário Silva. 

6.3. Os Sócios da AEIST têm direito a um desconto de 10% sobre o valor das Aulas de Grupo da Escola Ténis Técnico. 

6.4. Para alunos da Escola Ténis Técnico, nos pontos 3.2, 5.3 e 5.4, onde se lê “Agosto”, deve ler-se “Julho”. 

6.5. Descontos, promoções ou campanhas não são acumuláveis. 

6.6. O incumprimento do presente regulamento, bem como qualquer comportamento que ponha em causa o bom funcionamento das 

aulas, poderá ditar a exclusão temporária ou permanente do infractor. 

6.7. Este regulamento pode ser alterado sem aviso prévio, sendo os casos omissos devidamente apreciados pela Escola. 
 

A Direcção. 
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