PROTOCOLO DE CONDIÇÕES E PREÇOS PREFERENCIAIS
Entre o Pilates Feline Studio Cascais com sede na Rua José Florindo, 622, LJ, 2750-400 Cascais, Portugal e a
VerdeGuia Associação de Moradores da Costa da Guia, com sede na Rua dos Sobreiros, 16A, Caixa Postal
VerdeGuia, 2750-611 Cascais, é estabelecido e reciprocamente aceite o presente Protocolo de Condições e
Preços Preferenciais nos seguintes termos:
1. O Pilates Feline Studio Cascais compromete-se a conceder aos associados da VerdeGuia as seguintes
condições:
\ preços preferenciais, apresentados no anexo 1.
\ o Associado deverá apresentar o Cartão de Sócio da VerdeGuia para poder beneficiar dos preços
preferenciais.
\ os preços preferenciais são aplicados apenas ao Sócio, cônjuge e filhos, devendo por isso fazer prova
do respectivo grau de parentesco.
\ não existem custos associados a inscrição, fidelização e nos meses de ausência o Aluno não paga
(necessita apenas de comunicar o período de ausência, para uma boa gestão do planeamento de
aulas).
\ a aula de avaliação é gratuita, caso o Aluno efectue a sua inscrição, caso contrário tem o valor de
20,00 eur. Esta aula consiste numa aula particular que visa conhecer a condição física actual do Aluno
e enquadrar o mesmo numa aula ajustada aos seus objectivos e necessidades).
\ estacionamento gratuito durante 1 hora (a duração da aula).
Studio 1 - na zona residencial nas imediações.
Studio 2 - no parque de estacionamento que fica junto ao Tribunal de Cascais
(“Lavagens Atlântico”, na Rua Jaime Thompson, 100, 2750-279 Cascais). O Aluno deverá
apenas trazer o ticket do parque para podermos carimbar e posteriormente devolver no
mesmo parque. O valor referente ao excedente será inteiramente da responsabilidade
do Aluno.
\ o Aluno pode usufruir de um duche após as aulas, sendo necessário apenas trazer toalha e
produtos de higiene.
\ utilização gratuita de cacifo para guardar bens pessoais durante a aula.
2. O Pilates Feline Studio Cascais compromete-se a fazer a divulgação interna desta Parceria através de todos
os meios de comunicação interna disponíveis para o efeito.
3. Este protocolo, feito em duplicado, é válido até 26 de março de 2019, sendo automaticamente prorrogado
por períodos de uma ano, se nenhuma das partes o denunciar por escrito mediante pré-aviso de 30 dias. As
condições de protocolo são actualizadas anualmente e serão divulgadas para e-mail institucional da
VerdeGuia.
Cascais, 22 de março de 2018.

Pilates Feline Studio Cascais
A Direcção

______________________

VerdeGuia Associação de Moradores da Costa da Guia
A Direcção

_____________________

ANEXO 1. PREÇOS PREFERENCIAIS

Tabela de Preços | 2018

(no âmbito do Protocolo entre o Pilates Feline Studio cascais e a
VerdeGuia Associação de Moradores da Costa da Guia)

MÁQUINAS
| grupo de 2 alunos Studio #1 e Studio #2
1x / semana
2x / semana
3x / semana

mensalidade | VerdeGuia
€100,00 |
€180,00 |
€270,00 |

| grupos até 5 alunos Studio #1 e Studio #2
experimental / avulso

€90,00
€170,00
€260,00

€20,00

mensalidade | VerdeGuia

1x / semana
2x / semana
3x / semana
4x / semana
5x / semana

€70,00 |
€120,00 |
€150,00 |
€190,00 |
€240,00 |

| particulares Studio #1 e Studio #2
avulso
Pack5
Pack10

€50,00 |
€220,00 |
€400,00 |

€60,00
€110,00
€140,00
€180,00
€230,00

VerdeGuia
€45,00
€200,00
€380,00

MAT (chão) e Treino Funcional | grupo Studio #2
duração de 45min

experimental / avulso

€10,00
mensalidade | VerdeGuia

1x / semana
2x / semana
3x / semana
4x / semana
5x / semana

€50,00 | €45,00
€60,00 | €55,00
€70,00 | €65,00
€80,00 | €75,00
€90,00 | €85,00

MAT (chão) ou Treino Funcional + MÁQUINAS Studio #2
mensalidade | VerdeGuia
1x MAT/TF + 1x MÁQ / semana
2x MAT/TF + 1x MÁQ / semana
1x MAT/TF + 2x MÁQ / semana

€100,00 | €90,00
€120,00 | €110,00
€140,00 | €130,00

RPG Studio #2

avulso | VerdeGuia

sessão 1 hora

€40,00 | €35,00

MASSAGEM Studio #2

avulso | VerdeGuia

sessão 30min
sessão 60min

€30,00 | €25,00
€40,00 | €35,00

Nota | As aulas de substituição só podem ser realizadas no mês em que o/a Aluno/a falta e não alteram o valor de
mensalidade tabelado.
Iva incluído à taxa legal em vigor

ANEXO 2. REGULAMENTO

regulamento
Bem vindo ao Pilates Feline Studio Cascais!
O nosso objectivo é promover a saúde através do movimento, respeitando as
particularidades de cada Aluno e os seus objectivos.
Actualmente, contamos com dois Studios de Saúde e Bem Estar, situados
em Cascais, nos quais oferecemos:
| aulas de MAT/chão (em grupo),
| aulas de Reformer & Chairs/máquinas (em grupo ou particulares),
| aulas de Treino Funcional (em grupo ou particulares),
| sessões RPG,
| massagens (desportiva, relaxamento, terapêutica), e
| cosmética biológica (Mádara Cosmetics, John Masters Organics, VOYA,
Absolution, Dr. Hauschka, ZOYA, Konjac Sponges).

MAT | Chão
proporciona maior controlo,
flexibilidade, força muscular
e concentração.

Reformer & Chairs
é o mais indicado para quem
inicia o Pilates; as molas
facilitam ou dificultam o
exercício.

O nosso horário de funcionamento é o seguinte:
Studio #1 - Rua José Florindo
2f a 6f | das 09h às 13h e das 16h ás 20h
sábado | das 09h às 13h

RPG
permite aliviar diversos tipos
de dores com movimentos
que ajudam a alongar a
musculatura e contribuem
para o bem estar geral.

Studio #2 - Av.25 Abril:
2f e 6f | das 08h às 14h e das 16h às 20h
3f, 4f, 5f | das 08h às 14h e das 16h às 21h
Sábado | das 09h às 13h
As campanhas em vigor são comunicadas aos Alunos por e-mail e sms, sendo por isso
fundamental o Aluno ter os seus contactos actualizados na Ficha de Aluno.
Siga-nos também nas redes sociais!

DESISTÊNCIAS

PAGAMENTOS

ESTACIONAMENTO

\ deverão ser comunicadas com
uma antecedência no mínimo de
24 horas (através do n.º 969 322
041 | Marta), por forma a
podermos garantir uma eficaz
gestão dos nossos horários.
\ o não cumprimento deste aviso,
retira o direito à realização de
uma aula de substituição.
\ a reposição deve ser feita no
mês em que ocorre a ausência e
não afecta o valor mensal a
pagar.

\ a mensalidade deverá ser paga
até ao dia 8 de cada mês.
\ o não cumprimento deste
prazo faz que o Aluno não seja
considerado no planeamento
mensal de aulas.

\ Studio #1: o Aluno poderá
estacionar nas imediações.
\ Studio #2: poderá utilizar o
parque
“Lavagem
Atlântico” (junto ao Tribunal de
Cascais) durante a aula de
Pilates (1 hora). O valor referente
ao excedente será inteiramente
da responsabilidade do Aluno.

AULAS MAT E TREINO FUNCIONAL

AULA REFORMER

\ não carecem de marcação prévia
\ o Aluno deverá apenas ter em conta os horários disponíveis que
são comunicados no Studio e a modalidade/frequência semanal
que adquire.

\ o Aluno escolhe horário fixo e,
caso não possa comparecer
nesses dias deverá avisar com
uma antecedência de 24 horas.

CONTACTOS:
t | 969 322 041 |
e | pilatesfelinestudio.geral@gmail.com
fb | www.facebook.com/pilatesfelinestudiocascais/
instagram | pilatesfelinestudio

Treino Funcional
além da tonificação muscular,
o treino funcional é ideal
como complemento do Pilates,
contribuindo para dar mais
forma ao corpo.
este treino pode ser focado na
perda de peso.

cosmética orgânica
Mádara Cosmetics, John
Masters Organics, VOYA,
Absolution, Dr. Hauschka,
ZOYA, Konica Sponges.

MORADAS:
Studio #1 | R. José Florindo, 622, LJ, 2750-400 Cascais
Studio #2 | Av. 25 Abril, 672, Edif. Alvorada, FGHI, 2750-512 Cascais

