TABELA DE PREÇOS ANO LETIVO 2017/2018

PAVILHÃO Nº 3 - DESPORTOS DE COMBATE E LUTA

Estudantes do Ensino Superior

Trabalhadores Ensino Superior |
Alumni da ULisboa

Outros

Mês

Mês

Mês

20 €
30 €
35 €

25 €
35 €
40 €

35 €
250 €
420 €

25 €
275 €
450 €

32 €
42 €
45 €
25 €
32 €
300 €
500 €

Cartão Modalidade
Cartão Total
Cartão Ulisboa On Top
Crianças 1x semana
PT / 1 Sessão
PT / 10 Sessões
PT / 20 Sessões
Senha avulso 1x
(Utentes ativos na EDCombate - todas as aulas*)

5€

Senha avulso 1x
(Utentes ativos EULisboa - Apenas nos horários do Cartão Ulisboa On Top)
Senha avulso 1x
(Outros utentes - Apenas nos horários do Cartão Ulisboa On Top)

6,40€ (inclui seguro de acidentes pontual)

Cartão Modalidade: O utente poderá frequentar todas as aulas de uma modalidade independentemente do dia ou horário, desde que ajustada à faixa etária.
Cartão Total: O utente poderá frequentar todas as aulas da escola de Desportos de Combate, independentemente do dia ou horário, desde que ajustada à faixa etária. Este cartão inclui 2 visitas semanais
à Academia de Fitness em regime de Happy Hour (dias úteis das 07h45 às 17h00 e sábados das 09h45 às 13h45).
Cartão Ulisboa On Top: Inclui os serviços de utilização livre do Fitness (Academia, Complexo de Piscinas e Complexo Desportivo da Ajuda) + Utilização Livre da Piscina (Complexo de Piscinas) +
Running (Pista de Atletismo 02) + Desportos de Combate (Pavilhão nº3).
Todas as aulas/treinos funcionam com um número minimo de alunos inscritos/assiduos. As classes que não atinjam este número serão encerradas ou mudam de horário.
Mês = Mensalidade ou acesso mês respetivo. O mês de julho será antecipado com a segunda mensalidade.
* desde que ajustadas á faixa etária.
Descontos de quantidade: 5% com o pagamento antecipado de 3 a 5,5 meses / 10% com o pagamento antecipado de 6 ou 7,5 meses / 15% com o pagamento antecipado de 8 a 11 meses.
Os pagamento anuais (entre 1/set. de 2017 e 31/julho de 2018), incluem a oferta de valor de aluguer de cacifo (limitado ao stock existente).
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