TABELA DE PREÇOS
COMPLEXO DESPORTIVO MUNICIPAL

Piscina Municipal
Utilização de duas pistas ou tanque de aprendizagem c/ monitor:
Grupos escolares, jardins de infância ou ATL (até 15 elementos)

25,00 €/h

Grupos e instituições (até 18 elementos)

40,00 €/h

Atividades/aulas:
Inscrição / renovação (inclui cartão de acesso/acompanhante e seguro
para o ano letivo)

10,00 €/ano

Utilização livre para crianças menores de 12 anos:
Utilização, por débito no cartão de utente

2,00 €/h

Utilização avulsa, sem inscrição

2,50 €/h

Utilização Livre para os restantes utentes
Utilização, por débito no cartão de utente

3,00 €/h

Utilização avulsa, sem inscrição

4,00 €/h

Frequência de aulas/atividades para crianças menores de 12 anos:
Uma aula semanal de Natação

13,00 €/mês

Duas aulas semanais de Natação

21,50 €/mês

Três aulas semanais de Natação

30,00 €/mês

Uma aula semanal de Adaptação ao Meio Aquático - Bebés

16,50 €/mês

Frequência de aulas/atividades para os restantes utentes
Uma aula semanal de Natação / Hidroginástica

16,50 €/mês

Duas aulas semanais de Natação / Hidroginástica

27,00 €/mês

Três aulas semanais de Natação / Hidroginástica

37,00 €/mês
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Artigos:
Aloquete para cacifo

3,70 €

Touca de natação

4,00 €

Emissão da 2.ª via dos cartões (emitidos pelo município de
Santo Tirso, por perda, furto ou extravio)

5,36 €
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Pavilhão Desportivo Municipal
Inscrição / renovação (inclui cartão de acesso/acompanhante e seguro para o ano letivo)

10,00 €/ano

Atividades/aulas:
Musculação e Cardiofitness:
Utilização livre da sala de musculação e cardiofitness

25,00 €/mês

Utilização avulsa, por débito no cartão de utente

3,00 €/1,5h

Utilização avulsa sem inscrição

4,00 €/1,5h

Banho Turco
Utilização avulsa, por débito no cartão de utente

3,00 €/1,5h

Utilização avulsa sem inscrição

4,00 €/1,5h

Combinação de serviços:
Utilização livre da sala de musculação e cardiofitness + Banho Turco

30,00 €/mês

Utilização livre da sala de musculação e cardiofitness + Banho Turco +
piscina (utilização livre)

40,00 €/mês

Utilização avulsa da sala de musculação e cardiofitness + Banho Turco

6,00 €/1,5h

Utilização da nave para grupos/equipas
Sábados de tarde, Domingos e Feriados

50,00 €/h

2ª a 6ª feira, a partir das 18:00 horas e sábados de manhã

40,00 €/h

De 2ª a 6ª feira, até às 18:00 horas

30,00 €/h

De 2ª a 6ª feira – 1/3 do espaço

15,00 €/h

Utilização da nave para eventos com público
Atividades desportivas

60,00 €/h

Atividades não desportivas

80,00 €/h

Utilização de outros espaços:
Utilização da Sala de Apoio/Ginásio

20,00 €/h

Utilização regular da Sala de Apoio/Ginásio (período superior a 4 semanas)

15,00 €/h

Utilização da Sala de Musculação (grupos até 15 elementos)

40,00 €/h

Utilização do banho turco: (grupos até 12 elementos)

30,00 €/h

Utilização da Sala de Conferências/Formação

10,00 €/h
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Polidesportivo Municipal
Utilização do campo de futebol de sete:
Com Cartão de Santo Tirso Jovem, nos dias úteis
até às 18:00 horas, sem utilização do balneário

Gratuito

Dias úteis até às 18:00 horas

25,00 €/h

Dias úteis a partir das 18:00 horas e sábados

40,00 €/h

Domingos e Feriados

30,00 €/h

Utilização dos Campos de Ténis:
Dias úteis, até às 18:00 horas:
Dois jogadores

3,00 €/h

Três a quatro jogadores

4,00 €/h

A partir das 18:00 horas e sábados:
Dois jogadores

5,00 €/h

Três a quatro jogadores

6,00 €/h

Domingos e Feriados:
Sem utilização de balneário

3,00 €/h

Com utilização de balneário

5,00 €/h

Utilização do campo de basquetebol

Gratuito
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Parque Desportivo Municipal Sara Moreira
Utilização do Campo de Futebol de Onze:
Dias úteis até às 18:00 horas

50,00 €/h

A partir das 18:00 horas fim semana e feriados

90,00 €/h

Utilização dos Campos de Ténis:
Dias úteis, até às 18:00 horas:
Dois jogadores

3,00 €/h

Três a quatro jogadores

4,00 €/h

A partir das 18:00 horas e sábados:
Dois jogadores

5,00 €/h

Três a quatro jogadores

6,00 €/h

Domingos e Feriados:
Sem utilização de balneário

3,00 €/h

Com utilização de balneário

5,00 €/h

Utilização do Campo de Basquetebol

Gratuito

Utilização do Campo de Voleibol de Praia

Gratuito

Utilização do Campo de Futsal
Dias úteis até às 18:00 horas

10,00 €/h

A partir das 18:00 horas fim semana e feriados

15,00 €/h

