Condições e Normas de Funcionamento do Clube Hípico QSA
Frequência das aulas de equitação em regime de mensalidade:
1. A inscrição no Clube é obrigatória, sendo feita juntamente com o pagamento da primeira
anuidade do Seguro de Acidentes Pessoais obrigatório. Para inscrição precisamos do nome
completo e data de nascimento, bem como, no caso dos menores de 18 anos, o nome e
contacto telefónico do familiar/responsável.
2. O Seguro anual obrigatório tem o valor de 27,5€, válido por 12 meses. Para as atividades de
pedagogia equestre para as crianças entre os 3 e os 7 anos, o Seguro anual é de 10€.
3. A frequência de aulas de equitação, quer de volteio, quer de sela, quer as sessões de
pedagogia equestre em pónei implicam a fixação do(s) dia(s) e hora(s) mais adequados que
passam a ficar reservados para o aluno.
4. A mensalidade é paga até ao dia 8 de cada mês. Pode ser paga por transferência ou em
dinheiro (no local).
5. Em caso de não comparência a aula não é compensada. As aulas só são compensadas
quando somos informados com antecedência de pelo menos 1 dia, sobre o facto de o aluno
não poder comparecer.
6. Em caso de situação de saúde/inadiável, procuramos fazer a compensação da aula.
7. Em caso de férias, contamos com a manutenção do pagamento da mensalidade por parte
do aluno. Sendo nós informados do período de férias, temos condições para agendar as
devidas compensações de aulas.
8. Caso devido a férias ou outro motivo seja suspendido da parte do aluno o pagamento de um
mês, o horário volta a ficar disponível na escola para outra pessoa. Aquando do regresso à
prática de equitação, se for essa a vontade, agradecemos que nos contactem a fim de vermos
em conjunto quais as vagas e horários disponíveis.
9. Caso seja necessário alterar o dia da aula pontualmente, procuramos encontrar solução
nesse sentido, se não for nessa semana, fazemos essa compensação noutra semana.
Frequência das aulas de equitação avulso:
10. É possível a frequência de aulas avulso no nosso Clube Hípico desde que previamente
agendadas.
11. Para tal é obrigatório ter seguro válido feito aqui no Clube.
12. O seguro do dia para aulas de equitação está incluído no preço das aulas avulso. Quem prefira
pagar o valor anual do seguro, de 27,5€ tem acesso a aulas avulso a um valor mais em conta.
Chamamos a atenção de que não nos comprometemos com a existência de vagas regulares.
Essas vagas só são garantidas para quem frequenta a escola em regime de mensalidade.
13. O valor do seguro para as sessões de pedagogia equestre em pónei é de 10€ para um ano e
de 3€ para as sessões avulso. Neste caso acrescemos o valor do Seguro ao valor da aula avulso
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Conduta e vestuário para a prática equitação:
14. Junto dos equídeos devemos manter a calma, falar em tom baixo e calmo e evitar
movimentos bruscos e correrias.
15. A prática de Equitação no nosso Centro Equestre implica a utilização obrigatória de
toque/capacete de proteção.
16. A frequência de aulas de sela obriga ao uso de toque/capacete de proteção, de calças de
montar ou equivalentes, botas de equitação ou botim + polaina.
17. A frequência de aulas de volteio obriga ao uso de toque/capacete de proteção, que o Clube
empresta provisoriamente para quem está a iniciar a prática deste desporto na fase do
volteio em manta. Na fase de volteio em manta é necessário ténis ou calçado sem cano alto
e que seja confortável. Nesta fase é desaconselhado o uso de botas de montar ou de
botins+polaina. Quando o aluno passa para a fase de volteio em selim o instrutor informa
que a partir da aula seguinte é então necessário ter as botas de montar ou de botins+polaina.
18. A frequência de sessões de pedagogia equestre com pónei, para crianças entre os 3 e os 7
anos obriga ao uso de toque/capacete de proteção, que o Clube empresta. É obrigatório
calçado tipo ténis/botim ou equivalente. Sandálias são proibidas.
19. Seja em aulas de pedagogia equestre com pónei, seja em aulas de volteio ou em aulas de
sela, é obrigatório o uso da t-shirt/blusa/ou equivalente por dentro da calças, não sendo
permitido vestuário da parte de cima que deixe a descoberto a barriga/cintura. É igualmente
obrigatório o uso de calças ou leggins que tapem a perna até ao tornozelo, que sejam em
material tipo algodão ou equivalente. Não devem ser usadas calças de licra na fase de volteio
em manta pois não confere aderência do corpo à manta, tornando insustentável a prática da
atividade.
20. Por uma questão de segurança, as zonas de lavagens dos cavalos e o pátio de preparação
dos mesmos é reservada a cavaleiros. Pede-se cuidado redobrado nas zonas das boxes
quando está a haver circulação de cavalos.

Agradecemos a todos o respeito por estas condições e normas de funcionamento, pela
segurança e bem estar de todos nós, incluindo dos cavalos.

A Gerência
Clube Hípico Quinta de Santo António
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