
 

 

OFERTA PISCINA EXTERIOR

� 10 SENHAS VÁLIDAS PARA DIAS 
� FINS DE SEMANA E FERIADOS

 

Os accionistas que efectuarem o pagamento da Anuidade até ao dia 30 de abril de 

2015 receberão, por cada Anuidade de adulto paga, dez senhas de convidado para a 

Piscina Exterior, válidas para dias úteis, fins

Relembramos que todos os

direitos têm acesso gratuito às Piscinas (interior e exteriores), ficando a cargo do 

Olaias Clube o encargo com o seguro obrigatório contra acidentes pessoais na prática 

desportiva.  

A partir de 1 de Junho p

taxas são considerados devedores da Taxa de Manutenção, constituindo este 

débito um ónus sobre o valor da respectiva acção. 

Aproveitamos para informar que o 

reservado a sócios e convidados de sócios

ao pagamento de € 10,00/dia durante a semana e € 15,00/dia aos fins de semana e 

feriados.  

Aproveitamos também para lembrar que podem encontrar todas as informações no 

nosso site www.olaiasclub.com

Serviços Administrativos do Clube pelo e

Anexamos o orçamento para 201

funcionamento no OLAIAS CLUBE e respectivos descontos para os accionistas 

que pagam a anuidade. 

 

OFERTA PISCINA EXTERIOR: 

LIDAS PARA DIAS ÚTEIS,  
FINS DE SEMANA E FERIADOS 

Os accionistas que efectuarem o pagamento da Anuidade até ao dia 30 de abril de 

receberão, por cada Anuidade de adulto paga, dez senhas de convidado para a 

Piscina Exterior, válidas para dias úteis, fins-de-semana e feriados.  

Relembramos que todos os membros que se encontrem em pleno gozo dos seus 

direitos têm acesso gratuito às Piscinas (interior e exteriores), ficando a cargo do 

Olaias Clube o encargo com o seguro obrigatório contra acidentes pessoais na prática 

A partir de 1 de Junho p.f., os accionistas que não tiverem pago qualquer das 

taxas são considerados devedores da Taxa de Manutenção, constituindo este 

débito um ónus sobre o valor da respectiva acção.  

Aproveitamos para informar que o acesso à piscina exterior, no ano de 201

reservado a sócios e convidados de sócios, e havendo, no caso dos convidados, lugar 

€ 10,00/dia durante a semana e € 15,00/dia aos fins de semana e 

Aproveitamos também para lembrar que podem encontrar todas as informações no 

www.olaiasclub.com. Caso o desejem, podem entrar em contacto com os 

Serviços Administrativos do Clube pelo e-mail geral@olaiasclub.com. 

Anexamos o orçamento para 2015 bem como lista dos serviços em 

funcionamento no OLAIAS CLUBE e respectivos descontos para os accionistas 

Os accionistas que efectuarem o pagamento da Anuidade até ao dia 30 de abril de 

receberão, por cada Anuidade de adulto paga, dez senhas de convidado para a 

membros que se encontrem em pleno gozo dos seus 

direitos têm acesso gratuito às Piscinas (interior e exteriores), ficando a cargo do 

Olaias Clube o encargo com o seguro obrigatório contra acidentes pessoais na prática 

.f., os accionistas que não tiverem pago qualquer das 

taxas são considerados devedores da Taxa de Manutenção, constituindo este 

acesso à piscina exterior, no ano de 2015 é 

, e havendo, no caso dos convidados, lugar 

€ 10,00/dia durante a semana e € 15,00/dia aos fins de semana e 

Aproveitamos também para lembrar que podem encontrar todas as informações no 

Caso o desejem, podem entrar em contacto com os 

bem como lista dos serviços em 

funcionamento no OLAIAS CLUBE e respectivos descontos para os accionistas 


