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Matrícula: Inclui um seguro durante a atividade, sendo que este valor é pago uma vez por cada época
desportiva (setembro a agosto), a não ser que suspenda a atividade e as quotas de sócio, por
um período igual ou superior a dois meses, nesse caso será cobrado uma nova matrícula.

Quota de Sócio: No caso de suspender a atividade, deverá também informar a secretaria do seu
interesse em continuar, ou não, como sócio da ANL. Se não suspender a quota de sócio,
esta continuará a ser cobrada.

Joia: há isenção do valor da joia, para todos os praticantes inscritos nas atividades.
Inscrição nas atividades:
1.

A inscrição é composta por:
Matrícula (anual) + Quota de Sócio (mensal) + Atividade (valor variável em função da atividade);

2.

É exclusivamente online, através do seguinte link: https://anl.pt/vela/inscricao-online/;

3.

Se existirem dúvidas no ato da inscrição, deverá entrar em contacto com a nossa secretaria por email
vela@anl.pt, por telefone 213619480 ou presencialmente;

4.

Receberá após a inscrição um email de confirmação, com a informação necessária para a atividade,
como por exemplo: horários, equipamento a utilizar, alimentação, entre outras;

5.

Após a inscrição, será contactado por email ou por telefone, no sentido de agendar a primeira aula.
Caso não receba nenhum contacto, não deverá comparecer.

6.

O horário da nossa secretaria é de 2ª a 6ª feira, das 10h00 às 17h30 (interrupção para hora de almoço
das 13h às 14h)

Pagamentos:
1.

O pagamento da primeira aula/mês é por transferência bancária e será anexado na inscrição online
IBAN: PT50 0033 0000 0000 5873 2540 5.

2.

Nos meses seguintes, os pagamentos são por débito direto, onde terá de ser preenchido e assinado
o documento de adesão ao débito direto no momento da inscrição.

3.

Os valores a pagamento serão debitados mensalmente de forma automática, até dia 15 de cada mês.

4.

Caso o velejador pretenda suspender as atividades, deverá contactar a secretaria até ao final do mês
anterior, para que a mensalidade do mês seguinte não seja faturada. Enquanto não suspender a
atividade o valor continuará a ser cobrado.

5.

Se suspender a atividade após o prazo referido anteriormente, terá as seguintes penalizações:
25% sobre o valor da atividade entre o dia 1 e 15 do mês
50% sobre o valor da atividade entre o dia 16 e o último dia do mês
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Atividade:
1.

As atividades são realizadas quando exista um número mínimo 5 velejadores

2.

Não está incluída a alimentação no valor das atividades

3.

Temos atividades para crianças (a partir dos 6 anos), jovens e adultos

4.

Os praticantes devem estar ambientados ao meio aquático

5.

As embarcações serão atribuídas em função da idade, estatura e experiência

6.

Caso tenha preferência em alguma embarcação, deverá mencionar no momento da inscrição, no
campo das observações, sendo que ser-lhe-á atribuída mediante a respetiva disponibilidade

7.

Poderá haver trocas de equipas/treinadores durante o período da atividade, para garantir o bom
funcionamento das atividades e da evolução dos velejadores

8.

As atividades decorrem de acordo com o calendário da época desportiva

9.

Nenhuma atividade é cancelada por motivos meteorológicos

10. No caso da ANL cancelar alguma aula, será reposta (data e horário a combinar)
11. Não há aulas de compensação, a não ser por razões médicas, mediante a apresentação do atestado
12. Para os velejadores da Pré-Competição e Competição, as despesas associadas a licenças desportivas
e às respetivas quotas das Classes, não estão incluídas no valor
13. Os cursos de Pré-Competição e Competição, não incluem o fornecimento por parte do Clube, de
embarcações e restante material
14. Para o nível de Pré-Competição, a ANL dispõe de embarcações para alugar aos velejadores, mediante
confirmação de disponibilidade, por um valor mensal (sob consulta). Nestes casos as despesas
referentes a seguros e danos ou percas de material, são da responsabilidade dos mesmos.

Belém, 19 de Agosto de 2021

Saudações Náuticas,
A Direção da VLL,

Associação Naval de Lisboa

Email: vela@anl.pt
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Telefone: 213619480

