
 
 

Grupo Sportivo de Carcavelos - Taekwondo 
 

Regulamento Interno 2020/2021 
 

1. Todos os alunos para participarem em qualquer aula terão de ter efectuado a respectiva inscrição, com o seguro 
actualizado, ou com a ficha de declaração de responsabilidade devidamente preenchida e assinada, até que se regularize a 
situação da inscrição e o Termo de Responsabilidade (COVID 19); 

2. O Grupo Sportivo de Carcavelos (GSC) não se responsabiliza por quaisquer valores que desapareçam durante o treino e, por 
isso, aconselha-se a colocar todos os seus pertences dentro de um saco ou mochila. A utilização do Balneário está interdita; 

3. Todos os alunos têm de se apresentar com equipamento adequado para a prática de Taekwondo (dobok e cinto). É 
expressamente proibida a entrada na área de treino com o calçado da rua; 

4. Não é permitido o treino com qualquer tipo de calçado no tatami a não ser por indicação médica; 
5. Por uma questão de prevenção no que respeita a doenças infecto-contagiosas e outras, aconselha-se os alunos a trazer 

chinelos ou ténis para se deslocarem, em caso extremo, aos balneários; 
6. O atleta deverá trazer para o local do treino uma garrafa de água. 
7. A entrada dos atletas nas instalações desportivas é feita em simultâneo com o treinador da classe. 
8. Todos os alunos têm de comparecer em local indicado, com máscara, 5 minutos (classes de Formação) e 15 minutos 

(classes de Competição/) antes do início das mesmas, de forma a ajudar na sua preparação; 
9. As aulas não podem ser assistidas; 
10. Não há quaisquer exceções ao ponto 9 do Regulamento Interno: 
11. É expressamente proibida a utilização de máquinas fotográficas e/ou de filmar;  
12. De forma a proporcionar um melhor funcionamento das aulas os alunos têm de respeitar o seu horário inicial e final. Não é 

permitida a saída a meio da aula sem justificação prévia ao professor e autorização do mesmo; 
13. Após o final das aulas os alunos têm de se deslocar, com máscara, com o distanciamento recomendável; 
14. Em caso de desistência, o aluno ou encarregado de educação deve avisar de imediato o professor da classe e a 

coordenação ou o clube;  
15. Em caso de desistência, nenhuma mensalidade será reembolsada. O reembolso só será possível mediante a apresentação 

de um atestado médico que declare a impossibilidade da prática desportiva do aluno e mediante aprovação da situação pela 
Direcção do Clube; 

16. Em caso de desistência, os alunos devem entregar de imediato os equipamentos emprestados. Cada aluno deve ser 
consciente de que o equipamento emprestado e não entregue prejudica financeiramente a Secção de Taekwondo do Clube 
e, qualquer colega que possa usufruir do mesmo equipamento; 

17. Para usufruir das aulas prestadas pelo GSC, os alunos devem ter a sua situação (pagamento das mensalidades) 
regularizada. Assim, um aluno apenas poderá usufruir das suas aulas até um limite máximo de 1 mês de atraso no 
pagamento da mensalidade; Após essa data, a participação do aluno nas aulas será interdita, até a situação ser 
regularizada; 

18. O pagamento da mensalidade após o dia 15 do mês corrente implica uma multa de €5,00. 
19. A não participação em qualquer prova em que os alunos estejam inscritos implica uma multa de €20,00 (vinte euros) por 

aluno, a este valor é somado o valor de inscrição na prova. Esta multa não é aplicável apenas no caso em que o aluno em 
questão apresente um atestado médico que exponha a impossibilidade da prática desportiva de competição por doença 
grave ou lesão desportiva. 
 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Autorização de Publicação de Imagens do Taekwondo do GSC 
 

O Taekwondo do Grupo Sportivo de Carcavelos tem páginas nas redes sociais “facebook e instagram” onde divulgamos as nossas 
modalidades e colocamos fotos da nossas equipas e de todas as atividades em que participamos. 

As nossas moradas: www.gscarcavelos.do.sapo.pt; www.facebook.com/GSCarcavelos; 
www.facebook.com/gruposportivocarcavelostaekwondo; www.instagram.com/taekwondogsc; 

https://www.instagram.com/gs_carcavelos/ 
 
Preencha apenas se não autoriza a publicação de fotografias e entregue, caso seja preenchido e entregue no ato da Inscrição/ 
Revalidação. Consideramos que a não entrega deste destacável autoriza a publicação de imagens do aluno. 
 
 Não Autorizo a publicação de fotografias minhas/ do meu educando enquanto praticante de Taekwondo do GSC. 
 
Nome Completo: ______________________________________________________________________________________________  
 
Assinatura do Encarregado de Educação ou atleta com idade superior a 18 anos: __________________________________________ 

 


