Setor de Desporto e Cultura

Há decisões fáceis de tomar….
Pratique desporto no IPS

GINÁSIO DOS SERVIÇOS DE AÇÃO SOCIAL DO IPS

TAXAS - Ano letivo 2013/14
Taxa de Inscrição: 10,00 € (inclui cartão de utente, seguro desportivo e despesas
administrativas)
Taxa de Renovação da Inscrição: 7,50 € (inclui seguro desportivo e despesas
administrativas)
2.ª via do cartão: 5,00 €

Taxas de frequência:
Estudantes

Funcionários **

ANUAL *

120,00 €

140,00 €

MENSAL

15,00 €

17,50 €

Outros
a)
200,00 €
a) b)
29,50 €

* Pagamento único: ano escolar 2013/ 2014 - 20% de desconto.
** Taxas comuns aos familiares (cônjuge e linha reta, 1º grau) dos funcionários
docentes e não docentes.
a) IVA incluído.
b) Os utentes de entidades protocoladas têm direito a um desconto de 5€ na
mensalidade.
c) A inscrição de um familiar (cônjuge e linha reta, 1º grau) confere a um dos utentes
o direito a um desconto de 5€ na mensalidade aquando do pagamento das duas

NOTA: por questões operacionais o ginásio poderá estar encerrado na última semana de
julho/2014, não havendo lugar a qualquer ressarcimento aos utentes
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mensalidades conjuntamente.

PAGAMENTO

INSCRIÇÕES:
 Serviços de Ação Social, no Complexo Andaluz, das 9.00 às 11.30 e das
14.00 às 15.00 horas (pagamento na tesouraria do Instituto em numerário,
cheque à ordem dos SASIPS ou Multibanco)
 Ginásio da Escola Superior Agrária, nos primeiros cinco dias úteis de
cada mês, das 19.00 às 20.00 horas, por multibanco ou cheque à ordem dos
Serviços de Ação Social do Instituto Politécnico de Santarém.

PAGAMENTO DAS TAXAS DE FREQUÊNCIA:
 Tesouraria do Instituto, Complexo Andaluz, de 2.ª a 6.ª feira, das 9.30 às
12.00 e das 14.00 às 15.30 horas e 3.º feira das 17.00 às 20.00 horas, em
numerário, cheque à ordem dos SASIPS ou multibanco.
 Ginásio da Escola Superior Agrária, nos primeiros cinco dias úteis de
cada mês, das 19.00 às 20.00 horas, por multibanco ou cheque à ordem dos
Serviços de Ação Social do Instituto Politécnico de Santarém.

OBS: A inscrição permite a participação em regime de livre-trânsito em todas as
modalidades.
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NOTA: por questões operacionais o ginásio poderá estar encerrado na última semana de
julho/2014, não havendo lugar a qualquer ressarcimento aos utentes
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António da Fonseca
Administrador

