senior

2021

2022

PREÇÁRIO
Aulas Escola
MATRÍCULA: 15€
HORAS SEMANAIS

1x/semana
2x/semana

1 MÊS
SEM FIDELIZAÇÃO

4 MESES*
FIDELIZAÇÃO

1H

1H

62 €

56 €

105 €

95 €

1 MÊS
SEM FIDELIZAÇÃO

4 MESES*
FIDELIZAÇÃO

75 €

70 €

DURAÇÃO 1,5H

CAPACIDADE MÁX. 12PX

130 €

PROFESSORES 2

CAMPOS ATÉ 3

Aulas avulso
1H

18 €

Top-star

1x/semana

2x/semana
Avulso

135 €
20 €

Condições Gerais
A) A Top-academy começa dia 6 de Setembro e termina no dia 30 de Julho;
B) Matrícula obrigatória com seguro desportivo;
C) Só são realizados ajustes nas mensalidades no mês de entrada do aluno
na Top-academy;
D) Todos os ajustes a serem realizados nas mensalidades devido a faltas
justificadas são feitos na receção e não com o Professor;

K) Obrigatório apresentação de atestado médico ou outro tipo de comprovativo para
justificação de falta;
L) Não decorrerão aulas nos feriados, e as mesmas não serão compensadas, como
também não haverá ajustes nas mensalidades. A única excepção é se existir mais que
um feriado no mesmo dia da semana e a aula não conseguir ser reposta;
M) É obrigatório o aluno preencher e assinar a ficha de inscrição com as
condições e vantagens.

E) É obrigatótio avisar na receção ou por email a saída da Top-academy com 15 dias
de antecedência, caso contrário será renovado automaticamente o serviço;
F) Capacidade máxima por turma de aulas escola - 4 pessoas;

Vantagens
A) Usufruir de 10% de desconto em artigos desportivos nas lojas Top-padel;

G) Os preços apresentados são por aluno por mês;

B) Desconto de 1€ no aluguer de campos;

H) As mensalidades devem ser pagas até ao dia 8 do mês corrente;
I) Qualquer ajuste devidamente justificado e confirmado pela gestão será sempre

C) Participar em Torneios, Clínicas e Eventos da Top-academy;

realizado no mês seguinte e nunca no próprio mês;

D) Representar as seleções Top-padel em eventos nacionais e internacionais;

J) Para usufruir do valor da fidelização de 4 meses, o aluno tem de garantir no mínimo

E) Condições especiais com parceiros Top-padel.

que vai frequentar a Top-academy durante 4 meses;

Aulas Pack

1 PX

2PX

3PX

4PX

1 aula

40 €

24 €

18 €

16 €

5 aulas

180 €

100 €

75 €

65 €

AULAS SEMANAIS

10 aulas

320 €

180 €

140 €

Aulas Jogo
TEMPO JOGO

1,3H

1 PROF (3PX)

17 €

120 €

Condições Gerais

Vantagens

A) Limitado à disponibilidade de agenda do professor;

A) Flexibilidade no seu agendamento;

B) Agendamento na receção dos centros ou diretamente com o professor;

B) Possibilidade de escolha do Professor e do Centro;

C) O pagamento do Pack tem de ser realizado na 1ª aula do mesmo;

C) Usufruem das mesmas vantagens que as mensalidades sénior, desde que o pack

D) Anulação ou remarcação no mínimo com 12 horas de antecedência, caso

esteja ativo e dentro da validade.

contrário será descontada a aula;
E) Os preços apresentados são por pessoa;
F) Todos os Packs têm a validade de 3 meses, a partir do ato da sua compra
(salvo exceção de encerramento do clube).

topacademytp@gmail.com

2021

2022

junior

PREÇÁRIO
Aulas Escola
Kids (5-11 anos)
MATRÍCULA: 15€
HORAS SEMANAIS

Júnior (12-17 anos)
1 MÊS
SEM FIDELIZAÇÃO

4 MESES*
FIDELIZAÇÃO

1H

1H

1x/semana

45 €

35 €

2x/semana

65 €

50 €

Pré competição Júnior

MATRÍCULA: 15€
HORAS SEMANAIS

1 MÊS
SEM FIDELIZAÇÃO

4 MESES*
FIDELIZAÇÃO

1H

1H

1x/semana

55 €

45 €

2x/semana

85 €

75 €

Competição Júnior

MENSALIDADE

1x/semana

2x/semana

60 €
90 €

MENSALIDADE

DURAÇÃO 1,5H

Livre

120 €

DURAÇÃO 2H

PROFESSORES 3

PROFESSORES 3

CENTROS FLUVIAL E FOJO

CENTRO INDUSTRIAL

Condições Gerais
A) Top-academy Junior comeca dia 6 de Setembro e termina dia 30 de Julho;
B) Matrícula obrigatória com seguro desportivo;
C) Só são realizados ajustes nas mensalidades no mês de entrada do aluno na
Top-academy;
D) Todos os ajustes a serem realizados nas mensalidades devido a faltas justificadas
são feitos na receção e não com o Professor;
E) É obrigatório avisar na receção ou por email a saída da Top-academy com 15 dias de
antecedência, caso contrário será renovado automaticamente o serviço;
F) Capacidade máxima por turma Júnior de aulas escola - 4 pessoas;
G) Os preços apresentados são por aluno por mês;
H) As mensalidades devem ser pagas até ao dia 8 do mês corrente;
I) Qualquer ajuste devidamente justificado e confirmado pela gestão será sempre
realizado no mês seguinte e nunca no próprio mês;
J) Para usufruir do valor da fidelização de 4 meses, o aluno tem de garantir no mínimo que
vai frequentar a Top-academy durante 4 meses;

O) 15% de desconto na mensalidade a partir do terceiro elemento do mesmo
agregado familiar, sendo esse desconto associado à mensalidade do elemento
mais novo da família;
P) Não existe limite de alunos por campo nas aulas de escola KIDS.

Vantagens
A) Usufruir de 10% de desconto em artigos desportivos nas lojas Top-padel;
B) Desconto de 1€ no aluguer de campos;
C) Participar em Torneios, Clínicas e Eventos da Top-academy;
D) Representar as seleções Top-padel em eventos nacionais e internacionais;
E) Condições especiais com parceiros Top-padel;
F) Sem realizar marcação, os alunos da Top-academy júnior podem jogar
gratuitamente durante a semana, até às 18h00, havendo disponibilidade
de campos.

K) Obrigatório apresentação de atestado médico ou outro tipo de comprovativo
para justificação de falta;
L) Não decorrerão aulas nos feriados, e as mesmas não serão compensadas, como
também não haverá ajustes nas mensalidades. A única excepção é se existir mais
que um feriado no mesmo dia da semana e a aula não conseguir ser reposta;
M) É obrigatório o aluno preencher e assinar a ficha de inscrição com as condições
e vantagens e deixar os dados do encarregado de educação;
N) Pré-Competição e Competição é necessária avaliação do Professor;

topacademytp@gmail.com

