
DESPORTO Cl b Té i Alf id A TDESPORTO Clube Ténis Alfragide – Ace Team

Programa

Escolas 2012/2013 Início: outubro de 2012
Fim: julho de 2013

O Clube Millennium bcp, através da sua Secção de Ténis de Campo, pretende estabelecer com o
Clube de Ténis de Alfragide – Ace Team, uma parceria a qual visa possibilitar aos associados
interessados um conjunto de atrativas vantagens na realização de aulas de ténis. A Escola de
Ténis funciona do Mini Ténis à Competição, para Jovens dos 4 aos 18 anos e para Adultos a
partir dos 18 anos.

A escola do Clube de Ténis de Alfragide tem como seu diretor técnico Pedro Bivar, o qual se
dedica há mais de 30 anos ao ensino do ténis de campo, sendo um conhecedor profundo da
modalidade e experiente no trabalho com os escalões de jovens e seniores. Conceituado
treinador de vários jogadores com projeção nacional e ao serviço das nossas seleções. Tendo
por várias vezes sido eleito treinador do ano e selecionador nacional (nomeadamente, nos

Horário

Custos

Ver exemplos na figura abaixo. Inscrições definitivas e pagamentos são efetuados
diretamente no Clube de Ténis de Alfragide – Ace Team.

escalões Sub 12 e Sub 14).

Vários. A definir com a direção técnica da escola de ténis. Os praticantes serão inseridos em
classes de acordo com o grau etário e nível de conhecimento da modalidade.

Custos

NOTA IMPORTANTE A parceria só se realizará se houver um número

Notas:
(*) – Só é paga a 1ª vez.
(**) – Anuidade - Inclui taxa de filiação na Federação Portuguesa de Ténis e Seguro Desportivo.
(***) – Os valores das mensalidades apresentados para os Jovens são para o nível de Principiantes.
Os valores para outros níveis são diferentes, se bem que se mantém a mesma % do desconto.
>> Todos os candidatos a alunos têm uma aula experimental gratuita, sem qualquer
compromisso, para ver se gostam.

Diversos

NOTA IMPORTANTE – A parceria só se realizará se houver um número
mínimo de 4 aderentes. A partir do momento em que entrem 4 novos alunos,
a parceria é válida para os novos alunos e para os alunos que atualmente já
usufruem dos serviços do Clube de Ténis de Alfragide - Ace Team.

As inscrições podem ser efetuadas a partir de 1 de outubro e ao longo da época.

T d i d i t d fi i li i i ã j t d Cl b d Té i dTodos os associados interessados ou que oficializem a inscrição junto do Clube de Ténis de 
Alfragide devem enviar email para o seguinte endereço: rui.magalhaes@millenniumbcp.pt

Morada: Clube de Ténis de Alfragide – R. dos Eucaliptos – Quinta Grande – Alfragide.


