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Nome _________________________________________________________________ 

Morada _________________________________ Código Postal __________________ 
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Sócio nº______   Nº Cliente______  Não Sócio  
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TERMO DE RESPONSABILIDADE 

“Declaro assumir (nos termos da lei de Bases da Atividade Física e do Desporto, Lei nº 5/07) a 
especial obrigação de me assegurar, previamente, de que não tenho qualquer contra-
indicação para a prática da atividade que pretendo desenvolver.” 
 

Porto,____/____/____  Assinatura, ________________________________________________ 

NORMAS GERAIS 
1. As inscrições devem ser feitas na recepção do Clube Fluvial Portuense; 
2. É obrigatória a apresentação do recibo de pagamento para ter acesso aos balneários e 

frequentar os cursos de natação: 
3. Os alunos só têm acesso à primeira aula assim que o pagamento tenha sido efectivado; 
4. As aulas são mistas e orientadas por professores devidamente habilitados para o efeito; 
5. É obrigatório o uso de touca, fato de banho e chinelos; 
6. Em caso de não comparência na actividade os valores pagos não serão devolvidos nem haverá 

lugar a compensações de aulas; 
7. As crianças com idade igual ou inferior a 8 anos de idade podem ser acompanhadas nos 

balneários (antes e depois da aula) por um adulto. Na inexistência de balneários infantis/mistos 
a criança irá para o balneário correspondente ao género do adulto que a acompanha. 
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