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1. AGGV 

A ASSOCIAÇÃO GRUPO DE GINÁSTICA DE VOUZELA, com sede no Agrupamento de Escolas de Vouzela, é uma 

Instituição de Utilidade Pública, sem fins lucrativos, que tem como fim organizar e promover a prática da 

ginástica no concelho de Vouzela, enquanto atividade física e prática desportiva pedagogicamente 

enquadrada. 

 

2. ADMISSÃO 

Podem ser Sócios da AGGV as pessoas singulares, independentemente da idade, género, raça, religião ou 

nacionalidade e, também, as pessoas coletivas. Os sócios têm direito a usufruir de benefícios nas 

mensalidades da AGGV; 

O pedido de admissão de Sócio da AGGV é feito através de proposta em modelo aprovado pela Direção, 

subscrita pelo interessado, implicando a aceitação expressa dos Estatutos da AGGV, dos Regulamentos em 

vigor e o seu integral respeito. 

 

3. CARTÃO DE SÓCIO 

O Cartão de Sócio visa proporcionar a todos os associados um conjunto de vantagens. Este cartão destina-se 

a todos os sócios da Associação Grupo de Ginástica de Vouzela. Sempre que o valor da quota for liquidado, 

será disponibilizada uma vinheta referente ao ano em questão, a ser colada na parte posterior do cartão; 

A perda, o furto ou o extravio do cartão deve ser comunicado à AGGV. É possível a emissão de uma segunda 

via do cartão, mediante o pagamento do valor de 2 euros; 

 

4. QUOTA ANUAL 

As quantias a pagar pelos sócios a título de quotas são fixadas pela Assembleia Geral. Para a desvinculação 

de Sócio da AGGV é necessário entregar um pedido dessa intenção, por escrito, até ao dia 31 de dezembro 

do ano corrente. Caso esta situação não se verifique, será cobrado o valor da quota no ano seguinte. 

 

5. INSCRIÇÃO NAS ATIVIDADES 

Para a inscrição nas atividades dinamizadas pela AGGV será necessário: 

✓ Ficha de Sócio, caso queria usufruir dos descontos nas mensalidades e das vantagens das parcerias; 

✓ Ficha de Inscrição na Atividade; 

✓ Fotografia tipo passe (pode ser enviada por mail); 

✓ Apresentar o Cartão de Cidadão e NIF; 
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✓ Termo de Responsabilidade de aptidão para a prática de Atividade Física; 

✓ Pagamento da Quota e Joia (quando se aplica); 

✓ Pagamento da Mensalidade. 

Os valores serão definidos pela Direção antes do início da nova época. 

 

6. SEGURO 

A integridade física dos praticantes da AGGV inscritos nas atividades desportivas dinamizadas tem de estar 

salvaguardada por um Seguro de Acidentes Pessoais. No momento de inscrição, o praticante de aulas de 

grupo ou das classes de formação pode optar pelo seguro disponibilizado pela AGGV, não sendo obrigatório. 

No caso dos ginastas das Classes de Representação / Competição ficam abrangidos pelo seguro 

disponibilizado pela Federação de Ginástica de Portugal. 

 

7. DEVOLUÇÕES 

A AGGV não procederá à devolução de qualquer montante, previamente liquidado, salvo os casos de força 

maior, tais como doença incapacitante, em termos definitivos, para a prática de atividade física. 

 

8. SUSPENSÃO DA INSCRIÇÃO 

Em caso de incapacidade temporária para a prática de atividade física por um período superior a 30 dias, 

devidamente fundamentada, o praticante poderá suspender a sua inscrição, que será retomada após o final 

da incapacidade. Nestes casos, doença, desemprego, mudança de local de trabalho ou residência, é 

interrompido o pagamento no período de ausência do praticante. 

 

9. ATIVIDADES DESPORTIVAS 

9.1. Para a frequência das diversas atividades desportivas dinamizadas na AGGV, o praticante deverá 

apresentar-se devidamente equipado e com calçado adequado à prática da modalidade e apenas a ser 

usado no interior das instalações; 

9.2. Sempre que uma atividade implique a utilização de equipamentos deverá o praticante responsabilizar-

se pela sua adequada utilização e arrumação no final da aula; 

9.3. A hora de início das atividades deverá ser respeitada pelo Sócio, reservando-se à AGGV e ao professor 

o direito de recusar a entrada do mesmo na respetiva aula já iniciada. 

 

 

10. AULAS / TREINOS EXPERIMENTAIS 
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10.1. O interessado em ser praticante da AGGV poderá fazer uma aula experimental de aulas de grupo ou 

um treino nos grupos de formação. Deverá manifestar o seu interesse junto dos responsáveis pela 

AGGV; 

10.2.  Qualquer praticante da AGGV poderá, gratuitamente, trazer um convidado diferente por mês, para 

experimentar as atividades existentes, a título experimental; 

10.3. Os convidados ficam sujeitos às mesmas regras e condições aplicáveis aos praticantes da AGGV. 

 

11. COMPORTAMENTO 

11.1. Não é permitida linguagem insultuosa, abusiva ou grosseira, bem como quaisquer comportamentos 

que perturbem o bem-estar, as atividades dos outros praticantes ou o normal funcionamento da 

AGGV; 

11.2. Não é permitido o acesso às atividades de elementos que se encontrem sob o efeito de álcool ou 

narcóticos; 

11.3. É proibido fumar em toda e qualquer área em que decorrem as atividades da AGGV; 

11.4. O incumprimento das normas referidas neste ponto pode ser motivo para exclusão de Sócio, de acordo 

com o estipulado nos estatutos da AGGV. 

 

12. HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO 

Os horários das atividades dinamizadas pela AGGV encontram-se divulgadas em prospetos apropriados, 

podendo ser alterados. As alterações serão afixadas em local visível e comunicadas em tempo útil. 

 

13. CEDÊNCIA DE DIREITOS DE IMAGEM 

Os Sócios têm o direto de autorizar ou não a cedência, à AGGV, dos direitos sobre sua imagem, sem 

prejuízo do seu direito à honra, autorizando consequentemente que a mesma possa ser utilizada e 

reproduzida, total ou parcialmente, em fotografias, ilustrações, vídeos, animações, panfletos, site, 

Facebook e Instagram da AGGV, publicidade e todo o material produzido com fins de informação e 

divulgação. Esta cedência de imagem será por tempo ilimitado e a título gratuito, não auferindo por esta 

utilização qualquer pagamento dos direitos de autor, nem quaisquer outros ónus ou encargos. 

 

14. CONDIÇÕES GERAIS 

14.1. Os Sócios devem comunicar à AGGV, com a maior brevidade possível, quaisquer alterações de morada, 

telefone, mail ou outros meios de contacto que tenham fornecido aquando da sua inscrição, de forma 

a garantir a correta comunicação e prestação de serviços; 

mailto:ginastica@aevouzela.net


ASSOCIAÇÃO GRUPO DE GINÁSTICA DE VOUZELA 
SEDEADA NO AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE VOUZELA 

 
 
 

REGULAMENTO INTERNO 
 

 
Bairro da Senra, 3670-257 VOUZELA 

NPC: 515645770 

ginastica@aevouzela.net 

14.2. Não é permitido qualquer tipo de venda ou serviços, bem como a sua publicitação, dentro das 

instalações utilizadas durante o período de cedência à AGGV, sem autorização prévia da Direção; 

14.3. Poderá ser impedido o acesso às atividades da AGGV a quem se recusar a pagar os serviços que 

pretende realizar e a quem não demonstre um comportamento adequado, provocando distúrbios ou 

atos de violência; 

14.4. A utilização de telemóveis é proibida durante as diferentes aulas / treinos; 

14.5. Não é permitida a recolha de imagens e som nas aulas / treinos, sem a autorização prévia da Direção; 

14.6. Os Sócios devem respeitar escrupulosamente as indicações dos profissionais da AGGV, 

nomeadamente no que se refere às atividades físicas a praticar, a sua prescrição e forma correta de 

utilização dos equipamentos e serviços; 

14.7. Os Sócios devem ter o maior cuidado na prática do exercício físico, quer no que respeita à utilização 

de equipamentos e serviços, quer quanto à própria saúde, especialmente se sentirem fadiga 

excecional, qualquer perturbação, distúrbio físico ou psíquico, devendo solicitar de imediato o auxílio 

dos professores que se encontrem presentes; 

14.8. O Sócio que, voluntariamente ou por uso irresponsável, danificar um aparelho ou equipamento, ficará 

obrigado a indemnizar a AGGV pelo valor praticado no mercado atual; 

14.9. A AGGV não se responsabiliza por quaisquer furtos que possam ocorrer no interior das instalações em 

que decorrem as atividades, pelo que aconselhamos todos os praticantes a guardar os seus pertences 

num saco que deverá ser levado para o local da respetiva aula / treino. 

14.10. À AGGV reserva-se o direito de alterar atividades e preços, comprometendo-se em qualquer dos casos 

a divulgar as respetivas alterações e comunicá-las em tempo útil; 

14.11. A AGGV coloca-se à disposição para quaisquer reclamações, solicitações ou sugestões dos Sócios, que 

deverão ser feitas pessoalmente ou por escrito, dirigidas à Direção; 

14.12. A inscrição em atividades organizadas pela AGGV pressupõe o conhecimento e o cumprimento das 

suas regras de funcionamento em função das caraterísticas da modalidade e do funcionamento das 

instalações em que decorrem as aulas / treinos, respeitando o Regulamento Geral da AGGV; 

14.13. O presente regulamento prevê a aplicação de uma Política de Privacidade que se encontra disponível 

em www.aggv.pt. 

14.14. Toda e qualquer situação que possa surgir e não esteja especificamente prevista no presente 

regulamento, será regulada segundo casos análogos que aqui estejam apresentados e, na falta destes, 

pela lei geral no que à responsabilidade civil diga respeito. 
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