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TABELA DE TAXAS

9 - Projeto "Lousã a mexer"
9.1 - LOUSÃ A MEXER
Utentes Inscritos no Projeto Lousã a mexer
Dos 14 aos 54 anos, inclusive
A partir dos 55 anos

Modalidades de
utilização

1º Escalão
Ano N- 2º Escalão Ano N-2 e 3º Escalão Ano N-1 e
3 e ant.
ant.
ant.

1 x p/ semana
2 x p/ semana
1 x p/ semana
2 x p/ semana

17,50 €
20,80 €
13,10 €
17,50 €

18,60 €
21,90 €
14,20 €
18,60 €

20,80 €
24,10 €
16,40 €
20,80 €
12 €
5,00 €

Taxa de incrição
Renovação da inscrição para próxima época desportiva
Valor a pagar pelo utente que não possua a sua situação regularizada após o dia 8 de cada mês

4,00 €

Possuidor de cartão municipal do idoso ou de cartão jovem
Renovação da inscrição para próxima época desportiva

15% desconto
5,00 €

9.2 - LOUSÃ A MEXER +
Escalões

Atividades Seniores
1 aula/semana

Utentes Inscritos no Projeto Lousã a mexer +

Com Escalão - Identificado na Ação Social
Sem Escalão

Isento
3,00 €

Taxa de incrição

Isento

Pedido da 2ª via de cartão de utente
Valor a pagar pelo utente que não possua a sua situação regularizada após o dia 8 de cada
mês
Renovação da inscrição para próxima época desportiva

4,00 €
4,00 €
Isento

Observações:
O pagamento das taxas do Projeto Lousã a Mexer (Lousã a Mexer e Lousã a Mexer +) terá de ser realizado até ao dia 8 do mês a que diz respeito a
As atividades e horários do Projeto Lousã a Mexer (Lousã a Mexer e Lousã a Mexer +) encontram-se definidos no programa do projeto que pode ser
consultado na Piscina Municipal da Lousã, Setor de Desporto e página da Internet da Autarquia.
A utilização das instalações desportivas no âmbito do Projeto Lousã a Mexer (Lousã a Mexer e Lousã a Mexer +) encontra-se sujeita à disponibilidade e vagas
existentes à data da referida utilização
O valor da mensalidade do Lousã a Mexer, varia consoante o ano da inscrição na Piscina Municipal. Desde que não tenha havido anteriormente qualquer
quebra na inscrição, o(a) utente ficará sujeito à mensalidade ao escalão que pertence
Sempre que por qualquer razão haja uma anulação da inscrição do(a) utente do projeto Lousã a Mexer, ao pretender reiniciar, esse(a) mesmo(a) utente
será colocado no escalão respeitante ao novo ano de inscrição. Ficará sujeito a Taxa de Reinscrição se tal facto ocorrer no ano seguinte e ficará sujeito ao
pagamento da Taxa de Inscrição se a interrupção for superior a 1 ano
Se a regularização da mensalidade não for efectuada até ao dia 8 de cada mês, poderá sê-lo até ao dia 15. Após o dia 15 será anulada a inscrição do(a)
utente. Na eventualidade de se reinscrever na mesma época, será colocado no escalão respeitante ao novo ano de inscrição
Os valor do Projeto Lousã a Mexer (Lousã a Mexer e Lousã a Mexer +) não poderá ser acumular com outros descontos praticados nas instalações desportivas
da Auatqruia
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