TABELA DE PREÇOS ANO LETIVO 2018/2019
PAVILHÃO Nº 3 - DESPORTOS DE COMBATE E LUTA

Outros utentes

Cartão 1 Modalidade
Nota: O utente poderá frequentar todas as aulas de uma modalidade independentemente do dia ou horário, desde que ajustada à faixa etária.

30,00 €

Cartão Total
Nota: 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).

40,00 €

Cartão ULisboa On Top
Nota: 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) - Apenas aulas assinaladas.

50,00 €

Cartão Criança / Kids
Nota: Válido apenas para as modalidades assinaladas (1x por semana)

20,00 €

PT Pavilhão 3 - 1pax/1 sessão
Nota: sessão única de serviço de treino personalizado

40,00 €

PT Pavilhão 3 - 1pax/10x
Nota: pacote de 10 sessões de treino personalizado

350,00 €

PT Pavilhão 3 - 1pax/20x
Nota: pacote de 20 sessões de treino personalizado

550,00 €

Senha avulso 1x
Nota: Valor aplicado a utentes ativos na EDCombate e válido para todos os horários, desde que ajustados à faixa etária e vaga disponível
Senha avulso 1x
Nota: Valor aplicado a utentes ativos no EULisboa e válido apenas para os horários do cartão ULISBOA ON TOP, desde que ajustados à faixa etária e vaga disponível
Senha avulso 1x
Nota: Valor aplicado a utentes não ativos no EULisboa e válido apenas para os horários do cartão ULISBOA ON TOP, desde que ajustados à faixa etária e vaga disponível

5,00 €

5,00 € ( + seguro de acidentes pontual)

Observações:
Todas as aulas/treinos funcionam com um número minimo de alunos inscritos/assiduos e sempre ajustadas à faixa etária. As classes que não atinjam este número serão encerradas ou mudam de horário.
Descontos - alguns podem ser acumuláveis entre segmento e quantidade, desde que apresentados os respetivos comprovativos no ato de inscrição (não aplicáveis às senhas avulso):
Quantidade

Segmento

5% com o pagamento antecipado de 6 meses e sem alteração contratual, reembolso, créditos, suspensões ou cancelamentos futuros
10% com o pagamento (anual) antecipado de 12 meses e sem alteração contratual, reembolso, créditos, suspensões ou cancelamentos futuros
15% desconto para trabalhadores / docentes do Ensino Superior ou ALUMNI (Antigos Alunos da Universidade de Lisboa)
30% desconto para estudantes do Ensino Superior
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