REGULAMENTO
PORTUGAL SURF ACADEMIA (PSA)
OBJETIVOS
1. A Portugal Surf Academia (PSA) tem como objetivo o ensino técnico do Surf para todos
os níveis e para todas as idades.
2. Transmitir a consciência ambiental e respeito por outros surfistas.
3. A metodologia aplicada é sustentada pelo Método 7 e é utilizada por todos os
treinadores da PSA.
AULAS
4. Os horários base de aulas da PSA são às 10h e 14h, de 2ªf a Domingo.
5. As aulas de Surf são condicionadas ao horário estabelecido pela PSA e serão ministradas
pelos treinadores que constituem o seu corpo técnico.
6. Os horários e modalidades são escolhidos em função do plano de aulas base da PSA e
todas as alterações serão apreciadas pela Direção Técnica e dependem da sua decisão.
7. As aulas podem ser INDIVIDUAIS ou de GRUPO e tem a duração de 90 minutos mais 15
minutos de aquecimento. No caso dos adultos podem ser formados grupos de 2, de 4
ou de 6 alunos. Nos escalões de juniores o número de alunos por grupo depende dos
respetivos níveis técnicos.
8. As aulas ministradas em GRUPO têm como base um monitor para 6 alunos.
9. A seleção dos alunos para integrarem o nível Avançado e Competição é da
responsabilidade da Direção Técnica da PSA.
10. Existem pacotes de 3, 5, 10 e 20 Aulas para ambos os escalões (Juniores e Seniores) que
têm uma validade de 3 meses após a compra dos mesmos.
11. Existem sistemas de mensalidades de 1, 2 e 3 vezes por semana para ambos os escalões
(Juniores e Seniores).
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12. Os alunos podem compensar as aulas não realizadas das mensalidades no mês seguinte,
depois desse tempo perdem a validade.
13. São considerados Juniores todos os alunos até à idade de 21 anos inclusive.
14. A marcação das aulas é feita pelo site da PSA com o login do aluno, por SMS com o
nome, dia e hora que o aluno pretende ter a aula ou por telefone. Todos os alunos
deverão confirmar a sua presença até às 18h do dia anterior à aula pretendida.
15. A Portugal Surf Academia reserva-se ao direito de alterar a aula (hora e local),
consoante as condições marítimas/climatéricas, visto que é do interesse de todos o
usufruto das melhores e mais seguras condições para a prática do desporto.
16. Sempre que ocorrerem alterações ao local ou horário da aula, todos os alunos serão
previamente avisados.
17. Se o aluno pretender desmarcar a aula, deve contactar a PSA com 24 horas de
antecedência para que a aula não seja contabilizada.
18. As aulas não dadas por falta dos alunos ou sem aviso prévio de desmarcação são
irrecuperáveis.
19. A Surf Academia tem serviço de transporte que é pago à parte e por deslocação.
INSCRIÇÃO
20. O ciclo anual das aulas e seguro é considerado pelo ano civil.
21. A inscrição e pagamento da matrícula devem ser feitos na secretaria da PSA, no Cascais
Surf Center, na Praia de Carcavelos (todo o ano) e na Praia Grande (durante a época
balnear).
22. A inscrição também pode ser feita através do site www.surfacademia.com.
23. O pagamento pode ser realizado através de transferência bancária ou no local da aula,
antes da mesma.
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24. No ato da inscrição todos os alunos de COMPETIÇÃO devem ser portadores de uma
declaração médica que lhes confira a capacidade física para a prática deste desporto,
assim como a inscrição na Federação Portuguesa de Surf, como atletas.
PAGAMENTOS
25. O valor da inscrição inclui o valor do seguro de acidentes pessoais e responsabilidade
civil, com as seguintes coberturas:
a. Morte ou Invalidez Permanente: 27.000€
b. Despesas Tratamento: 4.300€
c. Despesas de Funeral: 2.100€
d. Responsabilidade Civil Exploração: 50.000€
26. O pagamento dos cursos de sistema mensal deve ser feito até ao dia 8 de cada mês.
27. O valor das aulas inclui o material necessário à prática do surf - fato, prancha e
acessórios.
28. Aos pagamentos efetuados por transferência bancária, deverá ser enviado para o email
da PSA – geral@surfacademia.com - o comprovativo da mesma, indicando o nome do
aluno e o produto ao qual se destina o pagamento.
29. Se o aluno pretender fatura com dados, deverá comunicar e disponibilizar os dados no
ato da inscrição ou do pagamento.
30. Os irmãos têm um desconto de 10% nas mensalidades ou podem partilhar o mesmo
pack de 10 ou 20 aulas. Os packs de 3 e 5 aulas são individuais.
31. No ciclo anual, o recomeço das aulas após uma interrupção, é possível desde que seja
paga metade da importância relativa ao período em que se verificou a ausência.
SEGURO
32. Todos os alunos estão cobertos por um seguro desportivo de acidentes pessoais e outro
de responsabilidade civil, cujo preço está incluído no pagamento da matrícula. O valor
do seguro tem de ser renovado anualmente pelo aluno (JANEIRO).
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33. O seguro de acidentes pessoal só está ativo a partir da data da entrega da inscrição e do
pagamento, por parte do aluno. De outra forma, a PSA não se responsabiliza por
qualquer acidente.
Licenças
34. A Portugal Surf Academia está inscrita na Federação Portuguesa de Surf, como escola
associada ao Centro Cultural e Recreativo Quinta dos Lombos.
35. A Portugal Surf Academia possui licença da Capitania do Porto de Cascais para operar
nas praias de Carcavelos, Guincho e Praia Grande, Sintra e possui licença da Capitania
do Porto de Lisboa para operar na praia da Torre, Oeiras.
36. A Portugal Surf Academia possui o registo nº 279/2013 do Turismo de Portugal, como
Operador Marítimo-Turístico e a sua atividade está reconhecida pelo Turismo de
Natureza.
Outros
37. A PSA não funciona nos feriados nem nos períodos normais de férias escolares, salvo
programação a indicar pela Direção.
38. A resolução de todas as situações omissas neste regulamento será da responsabilidade
da administração da PSA.
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