
 

 

 
regulamento de utilização 
versão de 02/10/2015. verifique a atualizada em 
www.link.padellisboa.com/regulamento 

  

 

enquadramento 
objeto 
atividades 
pessoas 
instalações 
utilização 
conduta 
objetos perdidos 

jogadores 
vestuário 
cacifos 
extras 

aluguer de campos 
tarifa 
reserva 
utilização 

aulas 
aula 
escola 
aulas particulares 

fim 
finais 

 

enquadramento 

1. objeto 
1.1. O presente regulamento estabelece as condições de utilização do Padel Campo Grande,            

sito no Jardim do Campo Grande, Campo Grande, 1700-090 Lisboa, freguesia de            
Alvalade, adiante designado de Clube. 

2. atividades 
2.1. O Clube destina-se à prática da modalidade desportiva padel, podendo desenvolver-se           

modalidades complementares, desde personal trainer  a ciclismo. 

2.2. As atividades poderão ser de carácter educativo, utilitário, manutenção, lazer,          
desportivo, recreativo e competitivo. 

3. pessoas 
3.1. O Clube está aberto ao publico, podendo no entanto ser vedado o acesso a quem: 

3.1.1. Se recusar a cumprir as normas de funcionamento privativo da Instalações. 

3.1.2. Não manifeste o interesse de utilizar os serviços prestados. 

3.1.3. Entrar nas áreas de acesso restrito. 

3.1.4. Manifestar intenção de promover ou vender serviços ou produtos não          
promovidos pelo Clube. 

3.2. Nas Instalações, as pessoas autorizadas dividem-se em 3 grupos: 
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3.2.1. Colaboradores  do Clube, que engloba os Professores. 
3.2.2. Utilizadores , que inclui convidados, espectadores e acompanhantes. 

3.2.3. Jogadores , que são Utilizadores que têm uma Reserva ou Aula para esse            
momento. 

3.3. É proibida a entrada a pessoas não autorizadas. 

4. instalações 
4.1. O Clube é composto de 9 Campos de padel distribuídos por 3 Zonas, sendo que cada                

uma das Zonas tem 3 Campos e respectivos Acessos. 
4.2. Na Zona 1 existe ainda um Edifício, composto por diversas áreas: Loja, Cafetaria, Sala,              

Arrecadação, Instalações sanitárias femininas e masculinas e Balneários femininos e          
masculinos, assim como uma Esplanada no exterior, em frente ao mesmo. 

4.3. Os Utilizadores têm ao seu dispor: Esplanada, Sala, Instalações sanitárias femininas e            
masculinas (respectivamente), e os Acessos aos campos. 

4.4. Os Jogadores têm ainda acesso aos Campos e aos Balneários femininos e masculinos             
(respectivamente). 

4.5. À Loja apenas se pode aceder com a presença no local de um Colaborador. 

4.6. A Cafetaria e a Arrecadação são de acesso exclusivo aos Colaboradores. 

5. utilização 
5.1. Os Utilizadores devem utilizar corretamente as Instalações, de forma a não provocar            

dano. Os danos ocasionados aos bens do Clube serão pagos pelo Utilizador que tenha              
causado tais danos. 

5.2. Não é permitida a utilização das Instalações para fins diversos daqueles para que foram              
concebidas. 

5.3. Todos devem respeitar e cumprir as indicações dos Colaboradores. 

6. conduta 
6.1. Os Utilizadores devem respeitar o silêncio e evitar falar alto, para não incomodar os              

Jogadores. 

6.2. Para devolver a bola a um Campo, ou para pedir uma bola, um Utilizador deve esperar                
que nesse Campo acabem o ponto ou colocá-la junto à rede, sem que isso perturbe a                
jogada. 

6.3. Não é permitido o uso de linguagem imprópria, audível ou visível, nem qualquer tipo de               
agressão, dentro ou fora dos Campos. 

6.4. É expressamente proibido o uso de vestuário indecoroso ou cuja utilização seja            
susceptível de faltar ao respeito aos restantes Utilizadores. Nomeadamente, não é           
permitido estar em tronco nu. 

7. objetos perdidos 
7.1. Os Objetos perdidos que forem encontrados pelos Colaboradores serão conservados          

durante 7 dias, findos os quais, em caso de falta de reclamação ou levantamento por               
parte dos seus comprovados titulares, será o mesmo doado a instituição de            
solidariedade ou tirado ao lixo, renunciando o titular a qualquer compensação ou            
indemnização. 
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7.2. O Clube não será responsável por qualquer Objecto perdido, esquecido ou roubado nas             
Instalações, quer esteja ou não guardado em Cacifo, renunciando o titular a qualquer             
compensação ou indemnização. A segurança deste será responsabilidade do Utilizador. 

jogadores 

8. vestuário 
8.1. Apenas se podem utilizar raquetes homologadas para a modalidade, e é obrigatório o             

uso do cordão de segurança da raquete. 

8.2. Dentro dos campos será obrigatório o uso de calçado e indumentária desportiva que             
garantam a correta utilização e manutenção das Instalações. Nomeadamente, só são           
permitidos sapatos desportivos desenhados especificamente para a prática do padel,          
com sola que não marca a relva (non marking sole ), sendo proibidos sapados com              
saliências na sola, como por exemplo sapatos de corrida. A principal causa de problemas              
nos joelhos dos jogadores é a utilização de calçado inapropriado. 

8.3. É proibido jogar com qualquer acessório de metal, nomeadamente relógios e anéis.            
Estes objetos podem provocar a quebra de vidros, pelo que a sua utilização leva à               
responsabilização do jogador. 

9. cacifos 
9.1. Os Balneários dispõem de Cacifos que os Jogadores podem utilizar enquanto treinam,            

mediante o pagamento de €1. 

9.2. O uso dos Cacifos não pressupõe qualquer contrato de depósito nem implica qualquer             
responsabilidade do Clube sobre o que nos mesmos seja colocado, designadamente por            
desconhecimento por parte do Clube dos valores que são guardados nos Cacifos. 

9.3. Para utilizar um Cacifo, o Jogador deve trazer o seu próprio cadeado. 

9.4. Ao abandonar as Instalações, o Jogador tem de ter deixado o Cacifo vazio e sem               
qualquer cadeado. Caso tal não aconteça, o cadeado será arrombado e será cobrado ao              
Jogador uma taxa de 10€. 

9.5. O conteúdo dos Cacifos que não se encontrem vazios aquando do encerramento das             
Instalações do final do dia serão considerados Objetos perdidos. 

10. extras 
10.1. O Clube disponibiliza o aluguer ou empréstimo de raquetes iniciados. Para utilizar, o             

Jogador deve reservar com antecedência e no dia requerer uma na Loja. Ao ser-lhe              
entregue a raquete, fica em dívida o pagamento da caução da mesma no valor de 20€,                
que é anulada aquando da devolução da raquete sem danos novos. 

10.2. O Clube disponibiliza o aluguer de bolas usadas. Para utilizar, o Jogador deve no dia               
requerer na Loja. Ao ser-lhe entregue um conjunto de 3 bolas, fica em dívida o               
pagamento da caução da mesma no valor de €1/bola, que é anulada aquando da              
devolução das bolas, o que tem de ocorrer até 3 horas depois da entrega. 

10.3. O Clube disponibiliza o aluguer de bolas novas. Para utilizar, o Jogador deve no dia               
requerer na Loja. Ao ser-lhe entregue um conjunto de 3 bolas, fica em dívida o               
pagamento da caução da mesma no valor de €1,5/bola, que é anulada aquando da              
devolução das bolas, o que tem de ocorrer até 3 horas depois da entrega. 
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10.4. A taxa de iluminação é devida automaticamente a partir de 20 a 50 minutos antes do                
por do sol, momento em que inicia o crepúsculo e se liga a iluminação dos Campos. No                 
caso de aluguer de campos são €4/h/campo e no caso de aulas são 2,5€/h a dividir pelo                 
número de alunos. 

10.5. As mensalidades são exclusivas para membros do clube e sujeitas ao membership fee             
anual de €33. 

10.6. Os Jogadores estão obrigados a estar cobertos por um seguro desportivo de acidentes             
pessoais que englobe a modalidade padel. 

aluguer de campos 

11. tarifa 
11.1. A Tarifa normal em 2014 por pessoa e por hora é de 8,61€ e a académica tem 30% de                   

desconto, sem prejuízo da possibilidade de existirem preços de campanha ou           
promocionais, caso em que serão esses os praticados e disponíveis no Preçário. 

11.2. O preçário público atualizado está disponível em www.link.padellisboa.com/precario        
com as suas condições enumeradas, que são parte integrante do presente documento. 

12. reserva 
12.1. A Reserva de um Campo é para 4 Jogadores por um período mínimo de 1 hora,                

extensível por múltiplos de 30 minutos. 

12.2. Caso um jogador tenha um Voucher para (um quarto do campo) em horário Classic e               
pretenda usá-lo em horário Executive, poderá fazê-lo mediante o pagamento de 2€/h. 

12.3. Caso o termo do período se verifique dentro do espaço horário de preço distinto, será               
aplicável a proporção entre os mesmos.  

12.4. O Clube reserva-se o direito de alterar o campo a utilizar pelo cliente, de forma a                
otimizar a disponibilização do espaço para todos. 

12.5. Uma Reserva só é considerada válida após a sua efetiva cobrança. 

12.6. Será aplicada uma Taxa de Anulação a Reservas que sejam anuladas a menos de 24               
horas de antecedência. 

13. utilização 
13.1. Caso seja a primeira vez num Campo, os Jogadores deverão solicitar instruções de um              

Colaborador antes de entrar. 

13.2. Apenas aos Jogadores é permitido estar dentro do Campo, que serão 4 no máximo. 

13.3. As entradas nos Campos deverão ocorrer nos primeiros 4 minutos do respetivo período. 

13.4. Não é permitido levar comida, bebidas ou tabaco para dentro dos Campos. 

13.5. Excepto se de um evento específico que o determine em contrário, no Campo             
aplicam-se as regras do jogo que estão consultáveis diretamente na federação e            
disponíveis em www.link.padellisboa.com/regras. 
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aulas 

14. aula 
14.1. A duração de cada aula é de 50 minutos. 

14.2. O Professor é a autoridade da Aula. 

15. escola 
15.1. A Escola é composta por turmas que têm aulas com uma frequência de 1 vez por                

semana, num determinado dia da semana, hora, campo e Professor. Assim, cada turma             
tem 4 aulas por mês, no entanto, devido ao arranjo do mês, poderão ter uma 5ª aula que                  
será lecionada gratuitamente. 

15.2. Cada turma é composta por 4 Alunos, podendo excecionalmente e por decisão do Clube              
ter menos Alunos. 

15.3. Não há lugar a anulações e consequente adiamento para outro horário.           
Excecionalmente, 1 Aula por mês poderá ser alterada de horário, desde que um Aluno              
ou o Professor consiga que os demais o aceitem por unanimidade. 

15.4. Caso um Aluno não possa comparecer no horário da Aula, esta será considerada             
lecionada. 

16. aulas particulares 
16.1. As aulas particulares vendem-se a um Utilizador que será o seu dono ou “chefe”. 

16.2. O dono das aulas é responsável por requerer o agendamento das aulas, com a              
antecedência mínima de 72 horas, hora e Professor que deseja em cada aula. 

16.3. Poderá ter convidados nas aulas, desde os mesmos convidados em todas as aulas ou              
diferentes em cada uma. Será cobrado uma taxa extra por cada aluno extra por hora de                
aula. 

16.4. Caso deseje desmarcar uma aula já agendada, deverá comunicar por email com a             
antecedência mínima de 24 horas. Caso não se verifique, a aula será considerada             
lecionada. 

fim 

17. finais 
17.1. Os valores anunciados publicamente incluem o IVA à taxa legal em vigor. 

17.2. O Clube tem disponível o livro de reclamações. 

17.3. O Clube reserva-se o direito de modificar a qualquer momento o presente documento,             
assim como o Preçário, ou a colocar avisos nas Instalações, que formarão parte             
integrante destas normas. 
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