
 

 
 
 
 
 

 
REGULAMENTO ESCOLA 2022/2023 

 

 

Este Regulamento destina-se às escolas de adultos e juvenil do Lisboa Racket Centre das 

modalidades de ténis, padel e squash.  

 

1. Época Desportiva 

1.1. Escola de adultos: A época desportiva decorre entre 1 de setembro a 31 de julho. 

Durante o mês de agosto os horários das aulas poderão sofrer alterações. 

1.2. Escola juvenil: A época desportiva decorre entre 1 de outubro a 30 de setembro, com 

Interrupção letiva no mês de agosto. 

1.3. Escola de Competição: A época desportiva decorre entre 1 de outubro a 30 de 

setembro, com Interrupção letiva no mês de agosto. Durante o mês de agosto os 

horários das aulas poderão sofrer alterações. 

 

2.  Inscrições e pagamentos de mensalidades 

2.1. As inscrições são efectuadas na recepção, podendo ser realizadas em qualquer altura 

do ano; 

2.2. Para proceder à inscrição, será necessário fazer o download da aplicação TiePlayer e 

preencher o seu perfil; 

2.3. O valor das mensalidades, faturas e horário de aulas estarão disponíveis para consulta 

na app TiePlayer; 

2.4.  No momento da inscrição o aluno procederá ao pagamento da mensalidade, assim 

como taxa de inscrição de praticante da Federação Portuguesa de Ténis; 

2.5. Pagamento de mensalidades até dia 8 de cada mês preferencialmente na app 

TiePlayer ou na recepção; Penalização de 15% para mensalidades após dia 8. 

2.6. Todos os alunos de escola que se queiram inscrever no ginásio, serão beneficiados, 

pagando apenas €49.00 com livre acesso.  

2.7. Escola juvenil: Nos meses de novembro e dezembro os alunos pagarão 50% da 

mensalidade de setembro do ano seguinte. 



 

2.8. Preçário e regulamento em vigor disponíveis na recepção e em www.lrc.pt.  

 

 

3. Equipamento 

3.1.  É obrigatório o uso roupa e principalmente calçado adequados às modalidades. 

3.2. Não garantimos a utilização de raquetes do clube para as aulas. Sugerimos após a o 

primeiro mês de aulas, adquirir uma raquete adequada.  

 

4. Duração das aulas  

4.1. As aulas de escola têm a duração de 50 minutos. 

4.2. As aulas de competição têm a duração de 80 minutos. 

4.3. No decorrer das aulas apenas é permitida a entrada de professores e alunos no 

court. 

4.4. Para atrasos superiores a 15 minutos, o professor reserva-se ao direito de não 

integrar o aluno nessa aula. 

 

5.  Compensações  

5.1. Não há compensações por faltas do aluno. 

5.2. Ténis: Em caso de más condições climatéricas prolongadas, as aulas canceladas 

serão compensadas noutros horários de aulas da escola em que haja vaga. O aluno 

deve entrar em contacto com o professor ou recepção 45 minutos antes da aula 

para receber a informação se a aula será realizada. 

5.3. Os feriados não são compensados salvo se existirem dois feriados no mesmo mês e 

no mesmo dia. Nestas situações, o clube oferece a inscrição num dos torneios 

sociais ou oferece o aluguer de 1 hora e meia ao aluno.  

 

6. Interrupção da Frequência das Escolas de Adultos e Juvenil 

6.1. O aluno terá de comunicar por email à recepção ou ao coordenador, a sua intenção 

de interromper a sua frequência nas aulas pelo menos até ao dia 8 do mês anterior. 

Caso não avise dentro do prazo terá de pagar a mensalidade. 

http://www.lrc.pt/


 

 

7. Renovação de inscrição para nova época para aluno de Escola de Adultos. 

7.1. O aluno deverá informar por email a recepção ou coordenador, a sua intenção de 

continuar as suas aulas no mês de setembro até dia 31 de julho, juntamente com o 

pagamento de 30% da mensalidade de setembro de forma a assegurar a vaga.   

7.2. Caso o LRC não seja informado até essa data, não será possível assegurar a vaga 

para a época seguinte. 

 

8. Escola de Competição 

8.1. As inscrições nas aulas de competição terão de ser aprovadas pelo coordenador; 

8.2. Os alunos de competição têm acesso livre ao ginásio. 

 

9.  Casos omissos  

9.1. Situações não previstas neste regulamento serão, sempre que necessário, 

observadas e resolvidas pela Direcção.  

 

 

 

Lisboa, 11 de Agosto de 2022 

 


