Sentir O Sorraia

Escola de Canoagem
Ficha de Informações
Descrição
Aulas de aprendizagem ou manutenção de Canoagem, com Monitor, no Rio Sorraia.

Inscrição
Aquisição da ficha de inscrição através do site www.buzios.org.pt. A ficha de inscrição deve ser
preenchida e entregue directamente na recepção da Escola Naútica, nas Piscinas Municipais de
Coruche. Posteriormente serão contactados para confirmação dos dados assim como dos horários
disponíveis, via Internet ou Telefone.

Horários da Recepção da Escola de Natação BÚZIOS
Terça a Sexta – 13:30 às 15:00
Segunda a Sexta – 18:00 às 23:00
Sábado – 08:00 às 13:00
Contacto: 243610591, 936227374 ou buzios_ansc@hotmail.com
Regras a cumprir
1- Os alunos devem estar presentes no Pavilhão Gimnodesportivo entre 10 a 5 minutos antes
do inicio da aula. Quando não o for necessário o professor informará os seus alunos.
2- Os alunos são responsáveis pelo transporte dos caiaques até ao Rio e no final da aula até à
Escola Náutica.
3- Os alunos devem zelar pelo seu material e por isso são responsáveis pela sua limpeza e
arrumação no final da aula.
4- O uso de colete salva-vidas é OBRIGATÓRIO EM TODAS AS AULAS, sendo que antes
da entrada no caiaque este deve estar correctamente colocado.
5- Os alunos devem seguir à risca todas as indicações do Professor e não devem em momento
algum desobedecer às suas instruções.
6- É expressamente proibido a viragem propositada dos caiaques (a sua e a dos outros).
7- Os alunos não devem dispersar do Professor *, sendo que devem estar SEMPRE dentro do
seu campo visual.
8- Cada aluno deve permanecer dentro do seu caiaque ao longo da aula *.
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9- Todas as regras de segurança inerentes à actividade devem ser cumpridas.
10- Os alunos sem a mensalidade e inscrição em dia, não podem frequentar as aulas.
NOTA: O não cumprimento destas regras pode levar ao cancelamento da inscrição se o instrutor
assim o estipular, sem reembolso do valor pago.
* A não ser que o Professor o indique ou dê autorização.
Forma de pagamento
O pagamento das inscrições e das mensalidades devem ser realizados na recepção da Escola
Náutica nas Piscinas Municipais de Coruche, até ao dia 8 de cada mês.

Omissões
Qualquer omissão será decidida pela BÚZIOS - Associação de Nadadores Salvadores de Coruche,
sem direito a qualquer recurso.

Esclarecimentos
Os esclarecimentos serão prestados pela recepção da Escola Náutica, através do 243610591 ou do
email buzios_ansc@hotmail.com.
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