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REGULAMENTO ESCOLA DE TRIATLO 

 

 

01. Inscrições 

1.1 Todos os atletas que pretendam inscrever-se na Escola de Triatlo O2, deverão apresentar a 
seguinte documentação: 
 

- Cartão de Cidadão, Cédula de Nascimento ou Passaporte 

- Ficha de Inscrição preenchida, a fornecer pelos serviços do Clube 

- Uma fotografia 

- Exame Médico Desportivo em impresso próprio do Instituto Português do Desporto e 
Juventude, I.P. 

- Declaração de controlo de antidopagem assinada pelo Encarregado de Educação 

A não entrega de qualquer um destes documentos inviabiliza a inscrição. 

1.2 O licenciamento na Federação de Triatlo de Portugal é realizado pelo clube e deverá ser 
realizado para todos os atletas da Escola; 

1.3. Os atletas estão cobertos por seguro desportivo após conclusão do processo de 
licenciamento na Federação de Triatlo de Portugal; 

1.4 Os Encarregados de Educação e atletas da Escola de Triatlo O2 deverão que ser sócios da 
Associação O2, da qual faz parte a Escola. Os sócios menores de idade estão isentos do 
pagamento da cota anual; 

1.5. No ato da inscrição deverá indicar-se os dias que pretende frequentar as aulas da Escola de 
Triatlo O2. 

 

02. Taxas 

2.1. O valor da mensalidade será de acordo com a frequência semanal (ver preçário de 
mensalidades); 

2.1. O pagamento de cada mensalidade é efetuado até ao dia 8 de cada mês, com exceção do 
primeiro mês em que é efetuado no ato da inscrição e ao qual acresce o pagamento do Seguro 
Desportivo (12 euros); 
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2.2. Todos os pagamentos à O2 Portimão deverão ser efetuados através de transferência 
bancária (NIB PT50 0045 7201 4023 7342 35360) e enviado o comprovativo para o e-mail: 
o2triatlo@gmail.com; 

2.3. No caso de irregularidade verificada no prazo de pagamento da mensalidade, o atleta 
poderá ser impossibilitado de frequentar as aulas da Escola de Triatlo O2; 

2.4. Os pedidos de ausência serão analisados individualmente. O limite máximo de redução do 
pagamento da mensalidade por apresentação de atestados é de 1 mês, salvo situações 
devidamente analisadas e autorizadas pelo clube; 

2.5. Os treinos que coincidam com feriados não serão compensados. 

 

03. Desistências 

3.1. Nos casos em que o atleta pretenda interromper a frequência das atividades, deverá 
proceder a desistência junto do treinador responsável da Escola de Triatlo da O2; 

3.2. Os atletas visados no ponto 2.3, estão sujeitos ao pagamento da (s) mensalidade (s) em 
atraso para o reingresso nos treinos. 

 

04. Direitos do Atleta 

4.1. Representar o clube nas atividades para que for convocado; 

4.2. Usufruir do equipamento oficial comparticipado numa percentagem pelo Clube ou em 
alguns casos fornecido de forma gratuita; 

4.3. Ter um desconto na mensalidade a pagar, caso tenha um familiar direto também inscrito na 
Escola de Triatlo ou na Secção de Triatlo. Desconto de 20%; 

4.4. Ser tratado com justiça, igualdade e respeito pelos outros agentes desportivos; 

4.5. Ser avaliado em vários aspetos no final de ano desportivo; 

4.6 Ter espírito crítico, fazendo observações e sugestões de modo a melhorar o ambiente de 
grupo e a alcançar com sucesso as suas metas e as do clube; 

 

 

05. Deveres do Atleta 

Os atletas deverão cumprir todas as normas de conduta na utilização das instalações, de acordo 
com o estipulado nos Regulamentos do Complexo Desportivo de Alvor. 

5.1. Ter bom aproveitamento escolar; 

5.2 Ser pontual e assíduo; 
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5.3. Avisar previamente o treinador quando necessitar de faltar aos treinos, provas ou outras 
atividades para que seja convocado; 

5.4. Participar nas atividades organizadas pela secção; 

5.5. Submeter-se anualmente a um exame médico desportivo e comunicar aos responsáveis do 
Clube qualquer alteração no seu estado de saúde; 

5.6. Utilizar obrigatoriamente o equipamento oficial quando em representação do Clube ou 
quando solicitado pelo treinador; 

5.7. Manter o seu equipamento e o da equipa em bom estado de conservação e de higiene; 

5.8. Ter um comportamento exemplar nos treinos, provas e todas as atividades em que 
representa o Clube, com espirito desportivo e verdade desportiva; 

 

06. Acesso aos Balneários 

6.1. As atividades que decorrem em espaços aquáticos registam normalmente uma grande 
afluência. Para garantir uma organização eficaz é essencial regular o período de entrada para as 
aulas. Assim, os atletas só poderão entrar nos balneários 15 minutos antes do início da atividade, 
devendo sair 25 minutos após o final da mesma. 

 

07. Análise das Competências dos Atletas 

7.1. No momento do ingresso de um atleta na Escola de Triatlo O2, será feita uma avaliação 
inicial das suas capacidades com o intuito de se decidir se o mesmo tem o nível necessário para 
iniciar a prática da natação de competição; 

7.2. Os treinos de natação, ciclismo e corrida serão ministrados de acordo com o Programa da 
Escola; 

7.3. Os atletas participarão em provas do Calendário Jovem do Algarve e, quando convocados, 
participarão também em provas do Calendário Jovem Nacional. 

 

08. Horário de Atendimento 

8.1. Qualquer esclarecimento relativo ao funcionamento dos treinos será feito pelo treinador da 
Escola de Triatlo O2. 

8.2. Quando necessário, poderão ser marcadas horas de forma a ir ao encontro da 
disponibilidade do Encarregado de Educação ou outros que pretendam obter quaisquer tipos 
de esclarecimento; 

8.3. A comunicação entre a Direção da Secção de Triatlo/treinadores com os 
atletas/encarregados de educação, será efetuada preferencialmente através de e-mail e 
plataformas eletrónicas –  https://www.facebook.com/groups/o2escolatriatlo/ (grupo fechado) 
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https://www.facebook.com/02triatlo/ (página aberta). Em casos excecionais o contato será 
efetuado por via telefónica. 

09. Direitos de imagem 

9.1. A O2 reserva-se no direito de utilizar a imagem dos atletas e outros agentes desportivos 
nas suas publicações oficiais, com fins de promoção e divulgação da Escola de Triatlo e das suas 
atividades. Caso a utilização de imagem não seja consentida, deverá ser informada a direção da 
Secção de Triatlo O2. 

 

10. Aceitação das Normas de Funcionamento da Escola de Triatlo O2 

10.1. O presente regulamento está publicado no site da O2 - Associação Desportiva e Cultural 
de Portimão http://o2portimao.online/site/ e facultado a qualquer pessoa, sempre que 
solicitado; 

10.2. Pressupõem-se que todos os atletas/encarregados de educação da Escola de Triatlo O2 
tenham conhecimento e aceitem o presente regulamento. 

 

11. Resolução 

11.1. A resolução de dúvidas ou casos omissos neste regulamento, compete à Direção da O2 / 
Direção da Secção de Triatlo O2. 

 

Portimão, 2019 

Presidente da O2 Portimão,                               Direção da Secção de Triatlo O2,                         

      João Nascimento                                                      Ana Sanches    
            


