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Objectivos:
Despertar o interesse dos rapazes e raparigas dos 5 aos 13 anos para a prática do Futebol,
proporcionando-lhes uma formação adequada de acordo com o seu desenvolvimento psicomotor.
Criar nos jovens hábitos de uma ocupação salutar dos seus tempos livres, inicialmente através da
prática do Futebol, entendendo este como uma actividade complementar em relação às suas
actividades escolares, com uma finalidade eminentemente formativa e social, no respeito integral
pelo crescimento harmonioso das crianças e jovens.
Permitir o acesso à prática do Futebol a todos os jovens que gostem de praticá-lo,
proporcionando a todos as mesmas oportunidades de poderem jogar, e treinar,
independentemente das capacidades de cada um.

Actividades a desenvolver:
Habilidades Motoras Gerais, Habilidades Motoras Específicas do Futebol, Jogos Educativos,
Regras do Futebol, Futebol 5, Futebol 7, Convívios Desportivos Inter-Turmas e Inter-Escolas,
Competição através da Associação de Futebol de Setúbal e Férias Desportivas.

Destinatários/Idades:
A Escola Futebol Luvas Pretas destina-se a todos os jovens do sexo masculino e feminino, entre
os 5 e os 13 anos e irá funcionar em vários grupos.

Enquadramento Técnico:
Os alunos irão ser agrupados por escalões, enquadrados por Treinadores de Futebol.

Responsabilidade da Escola sobre os Alunos:
A Escola responsabilizar-se-á pela formação e pelo controle dos alunos apenas no período em
que estes se encontram efectivamente matriculados nas actividades da Escola.
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Assistência Médica – Seguro de Acidentes Pessoais:
Será assegurado diariamente a prestação de primeiros socorros aos alunos, tendo ainda estes
direito a um seguro de acidentes pessoais.

Transporte:
A Escola de Futebol “Luvas Pretas” dispõe de viaturas destinadas ao transporte dos atletas.
Os atletas que necessitem de transporte têm que efectuar a respectiva inscrição na secretaria.

Preços:
15€ / Mês Atletas Residentes em Vila Nova Sto André
7.50€ / Mês Atletas Residentes em Santiago do Cacém

O facto de os atletas inscritos não usufruírem do serviço, sem aviso prévio, implicará o
pagamento do mesmo.

Inscrições:
As inscrições dos atletas, far-se-ão na sede da Escola, das 18h às 19h30m, nos dias dos treinos,
em impresso próprio, conjuntamente com 2 fotografias, e fotocópia do bilhete de identidade
ou cartão de cidadão.
Outras informações poderão ser prestadas pelos telefones 2690825043 ou 965645126.
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Mensalidades:
No acto de Inscrição os atletas que se inscreverem pela primeira vez na Escola pagarão uma
inscrição no valor de 120€ (que inclui Kit de treino, kit de jogo Luvas Pretas 2010/2011, Saco
desportivo, Boné, Impermeável, Fato de Treino, 3 treinos semanais e seguro desportivo).
Os restantes atletas pagarão uma Taxa de Renovação no valor de 55€ (que inclui Kit de jogo
Luvas Pretas 2010/2011, 3 treinos semanais e seguro desportivo.
Os agregados familiares que tenham mais do que um filho a frequentar a Escola, terão uma
redução na mensalidade de 8€ a partir do segundo filho.
Cada atleta pagará uma mensalidade no valor de 28€.
O pagamento desta mensalidade deverá ser efectuado até ao dia 08 de cada mês sob pena de
multa.
A falta de pagamento da mensalidade dentro do prazo estabelecido será acrescido de 2€
sobre o valor da mensalidade até ao último dia do mês, todas as mensalidades que
transitarem para o mês seguinte será acrescido 5€ sobre o valor.
As faltas de frequência dos treinos, não têm desconto na mensalidade correspondente ao mês em
que ocorrem. Verificando-se a ausência continuada e permanente de um atleta durante um mês,
sem se verificar aviso prévio ou comunicação do facto por parte dos pais ou encarregados de
educação, nem o pagamento das respectivas mensalidades, a situação poderá ser considerada
como desistência.

Vestuário:
É da responsabilidade do atleta, a utilização do vestuário específico da Escola, sempre que
estejam em representação da mesma.

Calendário:
Início das Actividades: 31 de Agosto
Interrupção das actividades: nos Feriados.
Fim das Actividades: 30 de Junho
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