ACTIVIDADES
As atividades estão previstas para crianças com idades compreendidas entre os 6 e os 14 anos, decorrerão
semanalmente nas instalações da sede do Lisboa Ginásio Clube, sito na Rua dos Anjos 63, na Academia
Militar, sito na Rua Gomes Freire 63, em Lisboa As atividades são: Atletismo, Danças, Futebol, Ginástica
Acrobática, Ginástica Artística, Judo, Escalada (Rocódromo), Trampolins e visitas ao Museu da Criança, Museu
do Dinheiro, Estufa-fria e Quinta Pedagógica (haverá uma saída a um Museu e à Quinta Pedagógica/Estufa
Fria por semana).
EQUIPAMENTO
As crianças deverão já vir equipadas de casa com vestuário e calçado desportivo, mochila, chapéu e no dia
das atividades aquáticas (fato de banho, chinelos, touca e toalha).
INSCRIÇÃO
As inscrições podem ser realizadas em semanas completas ou apenas por períodos diários;
A inscrição deve ser realizada até às 15h da sexta-feira anterior ao início da semana;
Para formalizar a inscrição é necessário o preenchimento da Ficha de Inscrição e a realização do pagamento
(inclui seguro desportivo com franquia de 25 euros por participação de acidente).
CALENDARIZAÇÃO
1ª Semana - Início a 25 de Junho e término a 29 de Junho.
2ª Semana - Início a 2 de Julho e término a 6 de Julho.
3ª Semana - Início a 9 de Julho e término a 13 de Julho.
4ª Semana - Início a 16 de Julho e término a 20 de Julho.
5ª Semana - Início a 23 de Julho e término a 27 de Julho.
6º semana - Início a 30 de Julho e término a 3 de Agosto.
7ª Semana - Início a 6 de Agosto e término a 10 de Agosto.
8ª Semana - Início a 13 de Agosto e término a 17 de Agosto.
9ª Semana - Início a 20 de Agosto e término a 24 de Agosto.
10ª Semana - Início a 27 de Agosto e término a 31 de Agosto.
11ª Semana - Início a 3 de Setembro e término a 7 de Setembro.
Descontos:
10€/semana, para inscrições em mais do que uma semana, sendo aplicável a partir da 2ª semana; 5 % de
desconto para grupos provenientes da mesma instituição; 5 % de desconto para irmãos quando inscritos na
mesma semana.
CONDIÇÕES
O LGC não restitui qualquer valor cobrado, reservando-se no direito de cancelar a realização de uma semana,
caso não exista um mínimo de 8 inscritos. Nestas situações, será possível remarcar a semana ou será
efectuada a restituição do valor pago;
LISBOA GINÁSIO CLUBE | FÉRIAS DESPORTIVAS VERÃO DE 2018 | COORDENAÇÃO DESPORTIVA 2018 | Página 1

As actividades apresentadas podem ser alteradas a qualquer momento por motivos de força maior.
Considerando o nº de limitado de vagas, as inscrições serão consideradas por ordem de chegada, para o
email: geral@lgc.pt
HORÁRIOS
O horário é de segunda a sexta-feira das 09:00 às 18:00 horas, podendo as crianças ser rececionadas, desde
que antecipadamente informados, a partir das 08:30 horas bem como podendo sair até às 18:30 horas.
REFEIÇÕES
São fornecidas pelo restaurante DOM FRUTO, nas nossas instalações, havendo um dia por semana em que
as crianças farão um pic-nic de acordo com a saída prevista para essa mesma semana.
FORMAS DE PAGAMENTO
Poderá proceder ao pagamento através de Numerário, Cheque ou Transferência bancária:
IBAN: PT50 0033 0000 5002 3893 9600 5, sendo necessário enviar comprovativo por e-mail
para ramiro.fernandes@lgc.pt
Valores (almoços e lanches incluídos)
Uma Semana Sócio:
105,00 €
Uma Semana Não Sócio: 115,00 €

Dia: 25,00€
Dia: 27,50€

(sem almoços e lanches)
80,00 €
Dia: 20,00€
90,00 €
Dia: 25,00€

Local de Inscrição e Informações:
As inscrições poderão ser efectuadas via email ou na sede do clube: Rua dos Anjos 63, 1150-035 Lisboa
Email: geral@lgc.pt
Telefone: 213 154 002 | 213 154 003
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