Regulamento Interno
Free Ball – Academia de Snooker
1.

A Free Ball – Academia de Snooker, doravante aqui designada por FREE BALL,
é uma entidade privada que oferece aos seus utilizadores um espaço para o
ensino, treino e prática da modalidade de Snooker.

2. Os serviços e instalações da FREE BALL são, na sua generalidade, destinados
aos seus Clientes/Membros, doravante aqui designados por MEMBROS, aos
seus atletas federados, doravante aqui designados por ATLETAS, e a quem
frequentar as aulas de formação regular, doravante aqui designados por
FORMANDOS.
3. Poderão também ter acesso aos serviços e instalações da FREE BALL
não-MEMBROS, doravante aqui designados por CONVIDADOS, desde que um
MEMBRO assuma a responsabilidade desse CONVIDADO pelo respeito do
presente regulamento, que o mesmo aceite cumpri-lo e que a administração
da FREE BALL o permita.
4. A FREE BALL funciona à porta fechada, sendo altamente recomendada e
prioritária a reserva antecipada dos equipamentos.
5. De forma a ter acesso e permanecer no espaço, todos os utilizadores devem:
a. Conservar o equipamento, material e espaço da FREE BALL;
b. Manter uma postura adequada à prática de Snooker de desportivismo,
cordialidade e fair-play.
c. Ter um comportamento interpessoal correto, nomeadamente em
relação à utilização de vocabulário socialmente aceitável;
d. Respeitar os outros praticantes e pessoal da FREE BALL, mantendo um
ambiente calmo;
e. Usar calçado e vestuário adequados à prática de Snooker, não sendo
permitido o uso de calções de praia, bonés, chinelos ou outro calçado e
vestuário não apropriado;
f.

Efetuar o pagamento dos serviços de que tiveram usufruto;
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g. Respeitar as instruções do pessoal da FREE BALL.
6. Os utilizadores devem informar‐se previamente do seu estado de saúde físico
e da sua capacidade para a prática de Snooker, sendo totalmente
responsáveis por quaisquer consequências da sua inaptidão ou incapacidade
para a prática de Snooker;
7. Os horários, dias de utilização e preçário podem ser alterados sempre que a
FREE BALL o entender necessário, sendo estas alterações afixadas
atempadamente.
8. As imagens captadas dentro das instalações da FREE BALL podem ser
utilizadas pela FREE BALL para fins promocionais, nas suas redes sociais,
website ou outros.
9. Qualquer situação não prevista no presente Regulamento será decidida com
total liberdade e usando de bom senso pelo pessoal da FREE BALL.
10. O presente Regulamento pode ser alterado a qualquer momento pela FREE
BALL, dando assim conhecimento aos seus MEMBROS e utilizadores.
O acesso às instalações da FREE BALL implica a aceitação do presente Regulamento.
Será impedido o acesso aos serviços e/ou permanência nas instalações da FREE BALL
a quem não cumprir o presente Regulamento e a quem a administração da FREE BALL
assim o entenda.
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Estatuto de Membro
Free Ball – Academia de Snooker
Ser membro da FREE BALL significa tornar-se parte da nossa família e ter um acesso
privilegiado às nossas instalações e eventos.
1.

Para se tornar MEMBRO da FREE BALL é necessário:
a. Ser convidado para tal pela administração da FREE BALL;
b. Preencher e entregar a Ficha de Inscrição como Membro e a
Declaração de Autorização do Encarregado de Educação, no caso de
menores de 18 anos;
c. Apresentar BI e NIF;
d. Efectuar o pagamento da Taxa de Inscrição (única) como MEMBRO;
e. Efectuar o pagamento da Taxa de Filiação anual respectiva. A Filiação
tem início a 1 de Outubro e termina a 30 de Setembro, todos os anos.
f.

Levantar e fazer-se acompanhar do cartão de MEMBRO.

g. Tomar conhecimento do Regulamento Interno e efetuar assinatura da
sua aceitação.
2. Os MEMBROS beneficiam de:
a. Usufruir dos serviços, equipamentos e instalações da FREE BALL.
b. Acesso, mediante pagamento, ao Plano de Adesão Mensal
c. Fazer-se acompanhar de CONVIDADOS.
d. Ser convidado para fazer parte das equipas da FREE BALL.
e. Descontos, promoções e serviços exclusivos.
3. O estatuto de MEMBRO e pagamentos efetuados por qualquer MEMBRO são
pessoais e intransmissíveis a terceiros.
4. A FREE BALL reserva-se o direito de rescindir o estatuto de MEMBRO, sem
quaisquer ónus, dos MEMBROS que:
●

Não cumpram o Regulamento Interno;

●

Não paguem atempadamente a Taxa de Filiação anual respectiva.
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Estatuto de Aderente
Free Ball – Academia de Snooker
1.

Para se tornar ADERENTE é necessário:
a. Ser MEMBRO da FREE BALL;
b. Efectuar o pagamento da Taxa de Adesão Mensal referente ao mês
para o qual a adesão é feita, doravante aqui designada por TAXA.

2. Os ADERENTES beneficiam de:
a. Duas horas consecutivas de utilização de mesa por dia, apenas
necessitando de pagar a Taxa de Abertura de Mesa.
b. Querendo, poderão prolongar a utilização para além das 2 horas,
havendo para tal disponibilidade de mesa, pagando o tempo adicional
com desconto.
3. O estatuto de ADERENTE e os pagamentos efectuados por qualquer
ADERENTE são pessoais e intransmissíveis a terceiros.
4. O valor da TAXA apenas pode ser alterado ou devolvido por motivos de força
maior (incapacidade ou doença prolongada do ADERENTE no anterior período
de adesão), devidamente comprovados e sempre sob consideração da
administração da Academia.
5. O critério de cedência de mesas no caso de ocupação plena é o seguinte:
a. Os ADERENTES que estejam a usufruir de uma mesa sozinhos devem
procurar juntar-se a outros MEMBROS ou ADERENTES;
b. Caso não seja possível, os ADERENTES que já tenham ultrapassado um
período de 2 horas de utilização ininterrupta e que estejam a usufruir
de mesa há mais tempo devem libertar a mesa num período máximo
de 15 minutos;
c. Qualquer situação não prevista será resolvida pela administração da
FREE BALL, seguindo padrões de bom senso.
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6. Para garantir disponibilidade de equipamento, os ADERENTES devem fazer
reserva antecipada de mesa.
7. As mesas poderão estar indisponíveis em caso de realização de Torneios,
Workshops ou outras atividades da FREE BALL.
8. O estatuto de ADERENTE é válido durante o período para o qual a adesão é
feita.
9. A FREE BALL reserva-se o direito de rescindir o estatuto de ADERENTE, sem
quaisquer ônus a quem não respeitar estas regras ou o Regulamento Interno.
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Formação
Free Ball – Academia de Snooker
Todos os preços incluem a taxa de mesa e os equipamentos necessários.

Aulas em grupo
Destinadas a principiantes e todos os que querem aprender a parte básica e
estruturante do snooker.
Duração: 1h15.
Horários: A definir.
Valor por mês:
1x/semana

2x/semana

Menor
18 anos

Membro

19 €

34 €

Não membro

24 €

39 €

Adulto

Membro

29 €

49 €

Não membro

34 €

54 €

Aulas individuais
Destinadas a praticantes que pretendem melhorar ou corrigir aspectos do seu jogo
de snooker.
Duração: 1h15.
Horários: A definir com o formador.
Valor por aula:
Aula de 1h15

Aula de 2h15

Menor
18 anos

Membro

19 €

29 €

Não membro

24 €

39 €

Adulto

Membro

24 €

39 €

Não membro

29 €

49 €
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Treino acompanhado
Compreende sugestão de exercícios e rotinas, dicas técnicas e apoio.
Duração: 1h15.
Horários: A definir com o formador.
Valor por aula:
Treino de 1h

Treino de 2h

Menor
18 anos

Membro

12 €

19 €

Não membro

14 €

24 €

Adulto

Membro

14 €

24 €

Não membro

19 €

29 €
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Preçário
Free Ball – Academia de Snooker

Taxa Normal de utilização de mesa
-

Membros e Formandos - 8€ por hora por mesa.

-

Convidados - 8€ por hora por mesa + 2€ de abertura/entrada de mesa.

Membership
-

Taxa de Inscrição única como Membro - 10€.

-

Filiação anual como Membro - 30€

A Filiação tem início a 1 de Outubro e termina a 30 de Setembro, todos os anos. Se a
mesma for feita em data posterior a 1 de Outubro, terá uma redução proporcional na
referida taxa.

Plano de Adesão Mensal
O Plano de Adesão Mensal confere-lhe o Estatuto de ADERENTE.
Taxa de Adesão Mensal:
-

55€ por mês;

-

45€ por mês - Menores de 18 anos.

Taxa de Abertura de Mesa:
-

2€ por cada utilização ininterrupta.

Caso o ADERENTE partilhe a mesa com MEMBROS ou CONVIDADOS, estes serão
responsáveis pelo pagamento de 50% do tempo de utilização à Taxa Normal.
Ao pagar a Taxa de Abertura de Mesa o ADERENTE tem direito a 2 horas consecutivas
de utilização. Findas essas 2 horas, se o ADERENTE pretender continuar (havendo
disponibilidade da mesa), usufrui de 25% de desconto sobre a Taxa Normal de
utilização.
Todos os pagamentos deverão ser feitos em numerário na FREE BALL, por MB WAY
para o número 969 081 650 ou via transferência bancária para o seguinte IBAN: PT50
0193 0000 1050 8724 3811 4, com envio do respectivo comprovativo de pagamento
para o email geral@freeballsnooker.pt.
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Horário
Free Ball – Academia de Snooker
Segunda-feira a Sábado
●

10:00 - 12:30 - Mediante reserva no dia anterior

●

14:00 - 20:00

●

21:00 - 23:00 - Mediante reserva até às 20:00 do próprio dia

Descanso semanal: Domingo

Reserva de mesa
É recomendada e considerada prioritária no atendimento a reserva antecipada de
mesa. Pode fazê-la através do WhatsApp, telefonema ou SMS para o 969 081 650.
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