PISCINAS MUNICIPAIS DE ÓBIDOS

HORÁRIOS 2019-2020

2. a, 4. a e 6. a feira

3. a e 5. a feira

Sábados

ADULTOS
Adaptação

19h30 e 20h15

Aperfeiçoamento

09h00 e 20h15

19h30

11h30 e 21h15

19h30

HIDROGINÁSTICA
HIDRODEEP
08h15 e 12h15

HIDRODEEP “PLUS”

20h30

HIDROTERAPIA
Descondicionamento
e Patologias Neuro-degenerativas

09h45

16h15 e 18h30

Lombo sagrado - MI

17h00

17h45

Cervico - torácico - MS

17h45

17h00

Pré e Pós Parto
AQUA PILATES
5.ª feira - 20h15

AQUA INTENSE FIT
3.ª feira - 20h15
NOTA: A ABERTURA DE TURMA É CONDICIONADA A UM NÚMERO MÍNIMO DE ALUNOS

09h00

PISCINAS MUNICIPAIS DE ÓBIDOS

HORÁRIOS 2019-2020

2. a, 4. a e 6. a feira

3. a e 5. a feira

Sábados

NATAÇÃO PARA BEBÉS
6/12 meses

10h30

13/24 meses

10h00
11h00
12h00

25/36 meses

9h30
11h30

ADAPTAÇÃO > 3-5 ANOS
17h15
18h00
18h45

17h15
18h00
18h45

09h45
10h30
11h15
12h00

17h15
18h00
18h45

17h15
18h00
18h45

09h45
10h30
11h15
12h00

18h00
18h45

18h00
18h45

18h00
18h45

18h00
18h45

18h00
18h45

18h00
18h45

ADAPTAÇÃO > 5-14 ANOS

APRENDIZAGEM 1 > 6-14 ANOS
10h30
11h15

APRENDIZAGEM 2 > 6-14 ANOS
10h30
11h15

APERFEIÇOAMENTO > 6-14 ANOS

PRÉ-COMPETIÇÃO
18h00

COMPETIÇÃO JOVENS
18h00

COMPETIÇÃO MASTERS
19H30
NOTA: A ABERTURA DE TURMA É CONDICIONADA A UM NÚMERO MÍNIMO DE ALUNOS

10h30
11h15

NATAÇÃO
PARA BEBÉS

INFORMAÇÕES
MATERIAL A USAR NAS AULAS: O bebé deverá usar fralda própria para a água, usar fato de
banho (de lycra) por cima da fralda, apesar de não ser obrigatório, ajuda a vedar a fralda em
eventuais “acidentes”, touca e chinelos. No acto de inscrição é oferecida uma touca de silicone, no entanto, a maioria dos bebés adapta-se melhor a uma touca de lycra (não aperta tanto).
O acompanhante deverá também usar touca, fato de banho de licra e chinelos. Recomendamos que o bebé tenha uma toalha/robe para se tapar quando sair da aula.
Tudo o que for fácil de tirar (relógios, fios, pulseiras), tanto do bebé como do acompanhante,
não use na aula, qualquer “fio” pode ficar preso nas calhas ou um colega bebé puxar, pondo em
risco a segurança do bebé/acompanhante.
DUCHE ANTES DAS AULAS: O duche antes das aulas tanto para o bebé e acompanhante é
obrigatório. Tem como objectivo limpar o corpo de impurezas (cremes, suor, sujidade, etc)
que prejudicam a qualidade da água. Pode tomá-lo nos dois chuveiros existentes no acesso
ao cais da piscina.
DUCHE EM CASA: A água na piscina tem a temperatura de 31º. Em casa, a temperatura no
banho deverá estar próximo destes valores, tendo assim o bebé uma transição do banho em
casa para a piscina com pouco impacto na sua adaptação.
HORAS DE ALIMENTAÇÃO E DO SONO: Quantas menos alterações à rotina do bebé no dia
da piscina (hora de acordar e de comer) melhor, durante a aula o bebé deverá estar sem sono
e sem fome, para que as suas motivações possam direccionar-se para as actividades. O bebé
não deverá comer imediatamente antes da aula, especialmente se for leite (mama).
QUANDO NÃO DEVO IR À PISCINA? O bebé não deverá ir à piscina quando, o pediatra o indicar, quando tiver com sintomas de febre, diarreia ou outro tipo de “condição” que seja de
fácil contaminação.
Pode e deve sempre falar com o professor sempre que desejar. O professor ter um horário
de atendimento para esse efeito.
Obrigado e até já.

PISCINAS MUNICIPAIS DE ÓBIDOS

PREÇOS 2018-2019

NATAÇÃO RECREATIVA
Inscrições
Inscrições (1.A vez, a partir de Março)
Renovação de inscrição
Seguro
Dos 4 aos 17 anos
5 utilizações
10 utilizações
15 utilizações
18 anos ou mais
5 utilizações
10 utilizações
15 utilizações
1 utilização - sem cartão de utente

ESCOLA DE NATAÇÃO
11,70 €
8,70 €
8,94 €
6,60 €
9,35 €
14,23 €
20,33 €
13,82 €
18,29 €
27,64 €
3,25 €

AQUA FITNESS

Hidroginástica, Hidrodeep, Aqua Intense Fit, Aqua Pilates

Sábados
1x por semana
2x por semana
3x por semana

20,33 €
22,36 €
24,39 €
27,64 €

NATAÇÃO CLÍNICA / HIDROTERAPIA
PRÉ E PÓS PARTO / YOGA
Sábados
1x por semana
2x por semana
3x por semana

24,39 €
24,39 €
27,24 €
30,49 €

Inscrições
Inscrições (1.A vez, a partir de Março)
Reinscrição (no mesmo ano)
Renovação de inscrição
Seguro
Bebés (até 3 anos)
Dos 4 aos 11 anos
Sábados
A
A
2. a 6. feira - 1x por semana
2.A a 6.A feira - 2x por semana
2.A a 6.A feira - 3x por semana
12 anos ou mais
Sábados
2.A a 6.A feira - 1x por semana
2.A a 6.A feira - 2x por semana
2.A a 6.A feira - 3x por semana
Natação Desportiva

14,23 €
8,13 €
20,33 €
10,70 €
6,60 €
16,67 €
14,23 €
13,82 €
18,29 €
23,17 €
18,29 €
16,26 €
20,33 €
26,02 €
24,39 €

PISCINAS MUNICIPAIS DE ÓBIDOS
Ficha de Inscrição n.º ________________

DADOS DO UTENTE
Nome: _______________________________________________________________________________________________________

Data de Nascimento: ________/________/________

B.I. / C.C. n.º: _________________________________________

E-mail: _______________________________________________________________________________________________________

Telemóvel: _________________________________________

Telef. contato de Emergência: _________________________________________

FILIAÇÃO
Nome do Pai: ______________________________________________________________________________________________

Contacto: _________________________________________

Nome da Mãe: ______________________________________________________________________________________________

Contacto: _________________________________________

DADOS REFERENTES AO RECIBO
Nome no Recibo: ________________________________________________________________________________________
Morada: _______________________________________________________________________

Contribuinte: _____________________________________

Localidade: ________________________________________ C.P. _______________-________

MODALIDADE: _______________________________________________________________________________________________________
1ª preferência > 2.ª 3.ª 4.ª 5.ª 6.ª Sábado

Horas: _________________________

2ª preferência > 2.ª 3.ª 4.ª 5.ª 6.ª Sábado

Horas: _________________________

DECLARAÇÃO
Venho por este meio declarar que com base no nº2 do artigo 40º da Lei 5/2007, de 16 de Janeiro, tenho a especial obrigação de me assegurar previamente à admissão na piscina, de que não possuo qualquer contra-indicação para a prática da actividade física que pretendo
desenvolver, sendo responsável pelas declarações proferidas.
Assinatura: ______________________________________________________________________________________
AUTORIZAÇÃO RECOLHA DE IMAGENS
Eu,____________________________________________________________________________________________________, portador do Bilhete de Identidade n.º______________________________________
e Encarregado(a) de Educação do(a) aluno(a)____________________________________________________________________________________________________, portador do Bilhete de
Identidade n.º______________________________________ , não autorizo / autorizo (riscar o que não interessa) a recolha e divulgação de imagens (fotografia
e/ou vídeo) minhas e/ou do meu educando, para efeitos de divulgação e promoção das atividades físicas desenvolvidas nas Piscinas
Municipais de Óbidos.
Aceito e concordo com as normas de utilização e declaro obedecer ao Regulamento das Piscinas Municipais de Óbidos.
________/________/________

Assinatura ______________________________________________________________________________________

Autorizo que as comunicações/informações/notificações que a autarquia me dirija sejam processadas através de

telefone

correio eletrónico (Art.º 63.º e 112.º do CPA)

Ao abrigo do Regulamento Geral de Proteção de Dados (RGPD), declaro que presto ao Município de Óbidos o meu consentimento informado, esclarecido e livre
para a recolha, tratamento e fornecimento a terceiros dos dados pessoais constantes neste formulário, nos seguintes termos:
a) Os dados pessoais fornecidos são tratados pelos respetivos serviços por serem indispensáveis à tramitação processual em causa;
b) Os meus dados [dados pessoais, fotografia(s), documento(s) anexo(s)], fornecidos neste formulário, possam ser processados e guardados no sistema de
informação central da autarquia, possibilitando associar a presente informação aos meus processos existentes no Município de Óbidos.
c) Os dados recolhidos poderão ser transmitidos às entidades subcontratadas que possam intervir na prestação do serviço ou ainda às entidades para a qual
a respetiva legislação remeta.
d) Enquanto titular dos dados pessoais, tenho conhecimento que a qualquer momento poderei retirar o consentimento agora facultado, sem prejuízo da
necessidade desses dados se manterem arquivados pelo respetivo período legal.
e) Tenho ainda conhecimento do direito de obter o acesso aos meus dados pessoais, bem como à sua retificação, apagamento, limitação do tratamento e do
direito à portabilidade dos dados.
f) Mais declaro ter conhecimento do direito de apresentar reclamação a uma autoridade de controlo, e que é responsável pelo tratamento de dados o encarregado de proteção de dados, contactável através do correio eletrónico geral@cm-obidos.pt.

A Preencher pelos serviços
Turma: _____________________ Observações: ________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Recebido em ________/________/________

O(a) Funcionário(a) ____________________________________________________________________________________

