
Atividades Desportivas 2016 

Atividades para as Férias Escolares. 

Verão - de 20 de Junho a 29 de Julho, segunda a sexta das 9h00 às 17h00. 

As férias escolares estão a chegar e mais uma vez o GCST organiza actividades 
para que os jovens possam ocupar os seus tempos livres de uma forma saudável, 
em prol de uma melhor educação, proporcionando uma riqueza de gestos 
desportivos, culturais e sociais, indispensáveis para a sua formação e educação. 

Desta vez a envolvência do Clube vai ser maior e as nossas modalidades e 
respetivos treinadores vão estar presentes de uma forma mais marcante. 

Atividades Desportivas: Voleibol, Andebol, Futebol, Basquetebol, Piscina, 
Ténis, Caminhada, Golf, paintball, arvorismo, etc…  A base dos nossos 
programas é flexível, pelo que a realização das atividades ficam dependentes das 
instalações disponíveis. 

O número mínimo de participantes é de 10. 
 
CONSELHOS 
 
Aconselhamos a todos os jovens que se façam acompanhar de um 
lanche, assim como a utilizar roupa confortável, não esquecer o 
boné e o protetor solar. 
 
PREÇÁRIO: 

 

Sócio* Não Sócio 

Atividades Desportivas C/ almoço Sem almoço C/ almoço Sem almoço 

Uma semana 70 € 55 € 84 € 69 € 

Duas semanas 120 € 105 € 144 € 129 € 

Três semanas ou mais 50€/sem 40€/sem 60€/sem 50€/sem 

Uma semana ½ dia - 30 € - 36 € 

Duas semanas ou mais ½ dia - 25€/sem - 30€/sem 

Um dia 18 € 13 € 20 € 15 € 

½ Dia - 7,5 € - 9,0 € 

   

    

*Aplicável a sócios inscritos até ao dia 31/05/2016 

Almoço (pontual): 5€ 

Inscrições após a data limite acresce 10% ao preçário. 

Seguro: 3€ (só para participantes não federados). 

 



Descontos: 

Irmãos – 1º irmão valor total, o(s) outro(s) 10% de desconto (sobre o valor mais 
baixo). 

INSCRIÇÕES: 
Até ao dia 15 de junho. 
As inscrições deverão ser efetuadas na secretaria do clube. 
Telefone – 252 853 311/  Fax – 252 833 465 
E-mail: geral@ginasioclubesantotirso.com 
Morada: Rua da Misericórdia, s/nº – 4780-501 Santo Tirso 

 

mailto:tenis@ginasiocstirso.com

