Escola de Golfe ‐ Adultos e Seniores
Princípios Gerais de funcionamento
 O aluno, no momento da inscrição deverá pagar a 1ª e a segunda mensalidade (20€ + 20€);
 A 3ª mensalidade e seguintes serão pagas nos primeiros dez dias do mês anterior àquele a que se
referem;
 Os sócios beneficiam dum desconto de 10%;
 O abandono do programa não dará direito a qualquer reembolso;
 Há um limite máximo de 4 alunos por turma.
 Cada aula em grupo não pode exceder 1 hora.
 Os alunos individuais tem direito a 2 aulas de meia hora por mês.
 Os grupos de dois alunos terão duas aulas por mês com a duração de 1 hora.
 Os grupos de três alunos terão três aulas por mês com a duração de 1 hora.
 Os grupos de quatro alunos terão quatro aulas por mês com a duração de 1 hora.
 A cada 3 aulas que o aluno falte justificadamente, tem direito a 1 aula de recuperação, exclusiva, de
30 minutos com horário a combinar.
 As aulas têm lugar em dia e hora previamente fixada.
 O Clube disponibiliza todo o material (tacos e bolas) necessário para as aulas, incluindo o greenfee
nas aulas de campo.
 Ao abrigo deste programa será colocado à disposição dos alunos o equipamento (tacos) de que
necessitarem para treinar extra‐aula; os baldes de bolas terão de ser adquiridos nas condições em
que o fazem os sócios do CGC.
 O programa estende‐se até Dezembro do ano em que se inicia, exceto para os programas que se
iniciam depois de Julho em que terão a duração máxima de cinco meses.


O programa visa habilitar cada aluno a aceder ao jogo do golfe autonomamente, pelo que incluirá o
ensino das regras de jogo e de cortesia em uso, e o comportamento a adotar nos campos de golfe.



A distribuição dos alunos pelos diferentes grupos poderá ser alterada em função da evolução
verificada em relação à aprendizagem.



As turmas direcionadas para seniores serão preferencialmente efetuadas em horários de manhã.



Nos períodos de férias letivas poderá ser necessário alterar horários das aulas para que estas não
colidam com as iniciativas relacionadas com OTL.

