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Entidade Reguladora 

 A entidade que regula a Academia é o Futebol Clube de Infesta. 

 

Destinatários 

 A Academia do Futebol Clube de Infesta destina-se a jovens de ambos os sexos, dos 4 aos 14 anos de idade. 

 

Objetivos da Academia 

 Promover o desenvolvimento técnico e pedagógico dos atletas  

 Promover a prática desportiva e a ocupação saudável do tempo livre dos atletas 

 Transmissão de valores de forma a contribuir para uma plena integração em sociedade dos atletas  

 

Funcionamento 

 A Academia do Futebol Clube de Infesta funcionará à Terça-feira e Quinta-Feria, das 19h00 às 20h00, no 

Estádio Moreira Marques e ao Sábado, entre as 11h00 e 12h30, no Parque de Jogos - Manuel Ramos - 

Arroteia. 

 Todos os Atletas necessitam estar devidamente inscritos. Para tal, deverão formalizar a inscrição na 

secretaria do Clube (Terças ou Quintas-feiras) ou na secretaria da Academia no Parque de Jogos - Manuel 

Ramos - Arroteia (Sábado) e entregar todos os documentos necessários identificados na ficha de inscrição. 

 É obrigatória a utilização do Kit da Academia durante os treinos e em qualquer ação em que a mesma 

participe. 

 Os atletas devem chegar com antecedência aos treinos e esperar de forma ordeira e disciplinada a entrada 

no relvado, aguardando a indicação por parte dos treinadores da Academia. 

 A Academia não se responsabiliza pela perda, furto, roubo, dano ou extravio dos objetos e valores pessoais 

que se encontrem no Recinto da Academia. 
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Inscrições e Mensalidades 

 

 A inscrição na Academia do Futebol Clube de Infesta é de 25€ (vinte e cinco euros) e inclui seguro e cartão 

de atleta. No caso de se tratar da primeira inscrição na Academia, será necessário adquirir um dos seguintes 

kit`s de equipamento: 

 Kit 1 – Camisola, calções, meias e mochila – 55€  

 Kit 2 – Camisola, calções, meias, mochila e fato de treino – 85€ 

 Kit 3 – Camisola, calções, meias, mochila, fato de treino e corta-vento – 100€ 

o Estampagem do nome do atleta incluída no preço 

 Para os atletas que transitam de épocas anteriores, a inscrição na Academia do Futebol Clube de Infesta é de 

25€ (vinte e cinco euros), incluindo o cartão de atleta e o seguro, sendo facultativa a compra do Kit; 

 No ato da inscrição deverá ser paga a mensalidade correspondente ao mês da inscrição; 

 A mensalidade para os três treinos semanais será de 25€; 

 No caso de atletas irmãos, o mais novo terá um desconto de 50% na mensalidade; 

 As mensalidades devem ser liquidadas até ao dia 8 de cada mês; 

 Calendário pagamento das mensalidades: 

 

3 Treinos por semana 

Data Valor 
Mês 

correspondente 
08/09 25,00€ Setembro 

08/10 25,00€ Outubro 

08/11 25,00€ Novembro 

08/12 25,00€ Dezembro 

08/01 30,00€ Janeiro 

08/02 30,00€ Fevereiro 

08/03 30,00€ Março 

08/04 30,00€ Abril 

08/05 30,00€ Maio 

 

 O calendário de pagamentos está programado para os atletas que se inscrevam até Dezembro. Todos os 

atletas que se inscrevam em meses posteriores, o calendário será reajustado. O incremento de preço a partir 

de Janeiro deve-se à diluição da mensalidade de Junho 2016; 

 As mensalidades deverão ser liquidadas na secretaria do Futebol Clube de Infesta às terças ou quinta-feiras 

entre as 19h00 e as 20h00 ou aos sábados entre as 11h00 e as 12h30 na secretaria da Academia no Parque 

de Jogos Manuel Ramos; 

 O pagamento na íntegra das 10 mensalidades, terá um desconto de 10%; 

 No caso de haver atraso no pagamento, o atleta não poderá frequentar as instalações da Academia até 

regularizar a situação; 

 O atleta deverá fazer-se sempre acompanhar do respetivo cartão no acto de pagamento. 
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Faltas e desistências dos atletas 

 As faltas de comparência dos atletas aos treinos, desde que devidamente justificadas com atestado médico, 

não implicam o pagamento da respetiva mensalidade; 

 A ausência prolongada (superior a 2 meses), não comunicada e não justificada, implicará a perda de 

inscrição; 

 Após ausência prolongada justificada, o atleta que pretenda retomar os treinos deverá solicitar autorização 

aos responsáveis da Academia, para reiniciar os mesmos; 

 

Direitos dos Atletas 

 Ser tratado com respeito, correção e dignidade por todos os elementos da Academia; 

 Ter garantida a sua segurança no interior das instalações da Academia nos horários e espaços para si 

estipulados; 

 Ver reconhecido e valorizado o mérito, a dedicação e o esforço nos treinos; 

 Usufruir de um processo de ensino que promova o desenvolvimento das suas capacidades desportivas, 

intelectuais, sociais e morais, recebendo feedback sobre a sua evolução; 

 Ser informado sobre as atividades da Academia, através dos seus meios de comunicação (site e facebook da 

Academia). 

 

Deveres dos atletas 

 Ser assíduo e pontual; 

 Respeitar todos os elementos da Academia (treinadores, colaboradores, atletas, etc…); 

 Promover um bom ambiente; 

 Zelar pela conservação das instalações e dos diversos materiais desportivos da Academia; 

 Equipar sempre com o Kit da Academia; 

 Aguardar nas instalações da Academia pela chegada do Encarregado de Educação após término dos treinos; 

 Manter-se informado sobre as atividades da Academia; 

 

 

Disciplina 

 Caso se verifique um mau comportamento no decorrer dos treinos ou ações promovidas pela Academia, os 

Encarregados de Educação serão avisados; 

 Caso a situação de indisciplina seja reincidente, cabe aos responsáveis da Academia o direito de excluir o 

mesmo, não havendo lugar ao reembolso do valor da inscrição e mensalidades; 
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Segurança dos Atletas 

 Até ser dada autorização para os atletas entrarem no recinto, os mesmos devem estar acompanhados pelos 

encarregados de Educação e só deverão abandonar as instalações da Academia acompanhados pelos 

mesmos; 

 Os atletas só poderão sair sozinhos da Academia se tiverem uma autorização por escrito do Encarregado de 

Educação; 

Seguro dos Atletas 

 Todos os atletas estão abrangidos por um seguro de acidentes pessoais do total conhecimento e 

concordância dos Encarregados de Educação (informação na ficha de inscrição); 

 

Encarregados de Educação 

 Sempre que um Encarregado de Educação queira contactar pessoalmente com os responsáveis pela 

Academia deverá dirigir-se à secretaria do Futebol Clube de Infesta ou à secretaria da Academia no Parque 

de Jogos - Manuel Ramos - Arroteia e expressar a sua vontade. 

 É expressamente proibida a entrada dos familiares e acompanhantes dos Atletas no recinto do jogo. 

 Respeitar os prazos de pagamento das mensalidades. 

 Recolher o atleta até 15 minutos após o fim do treino / atividade. 

 

Casos omissos 

 A Academia reserva-se ao direito de decidir os casos omissos; 

 

Alterações ao regulamento interno 

 A Academia reserva-se ao direito de alterar o presente regulamento, dando conhecimento do mesmo aos 

atletas e Encarregados de Educação; 

             

 

 

 

 

 

 

São Mamede de Infesta, 13 de agosto de 2015 


