O SINAPSA e a GIMNOPARQUE, Sociedade Comercial que se
dedica à prestação de serviços na área do Desporto, Saúde e
Lazer, e tem o seu Clube "KANGAROO HEALTH CLUBS",
celebraram o presente protocolo de parceria, que se rege
pelas cláusulas seguintes:

SAUDÁVEL

DINÂMICO

1º - Com o presente protocolo, a GIMNOPARQUE disponibiliza aos
Associados do SINAPSA e seus familiares directos o produto
denominado "Cartão SMART KANGAROO" e "Cartão LIGHT
KANGAROO" podendo assim os associados do SINAPSA e seus
familiares directos usufruir dos serviços prestados no Kangaroo
Health Clubs;
2º - O "Cartão SMART KANGAROO" confere aos sus titulares o
direito a uma entrada doária, "Livre-trânsito" nas instalações do
Clube, permitindo-lhes a prática de todas as modalidades ali
disponíveis, e onde terão direito a l parque de estacionamento com
valores preferenciais.
3º - Os titulares do "Cartão SMART KANGAROO" e "Cartão LIGHT
KANGAROO" beneficiam de descontos, a aplicar sobre os preços,
taxas de inscrição e de seguro desportivo.

TRENDY

DIVERTIDO E
AMIGÁVEL

4º - Em qualquer circunstância os associados do SINAPSA e seus
familiares directos, com o "Cartão SMART KANGAROO", permitelhes a utilização das instalações em horário full, ou seja, entre as
7h00 e as 22h00 durante a semana; entre as 8h00 e as 20h00 aos
sábados; e das 9h00 às 14h00 aos domingos.
5º - Em qualquer circunstância o grupo de Associados do SINAPSA
e seus familiares directos com o "Cartão LIGHT KANGAROO",
permite-lhes a utilização das instalações em horários off-peak, ou
seja entre as 7h00 e as 17h30 durante a semana; entre as 8h00 e
as 20h00 aos sábados; e das 9h00 às 14h00 aos domingos.

Nº de Elementos
De 0 a 15 Elementos
SMART PLUS
ou
SMART
Mais de 30 Elementos
SMART PLUS
ou
SMART

Horário até às 17h30
LIGHT PLUS
ou
LIGHT

Valor Mensal
58.00€
49.00€
53.00€
44.00€
53.00€
44.00€

Os valores mensais apresentados, pressupõem o pagamento por
transferência bancária e compromisso de adesão por períodos
mínimos de 6 meses. Dispomos de outras formas de pagamento e
período de adesão diferentes.
a) Todos os menbros dos grupos mencionados nas alíneas
anteriores beneficiarão de um desconto de 100% na Taxa de
Inscrição no Valor de 75.00€.

6º - O pagamento das Taxas de mensalidades referidas na
cláusula anterior será pago pelos associados do SINAPSA e
seus familiares directos à GIMNOPARQUE, nos termos,
modalidades e prazos constantes do contrato de adesão de
sócio.
7º - Os titulares do "Cartão SMART KANGAROO" que passem
a frequentar os Ginásios da GIMNOPARQUE, em virtude da
celebração do presente Protocolo, ficam obrigados ao
cumprimento do contrato de adesão de sócio e às normas
contantes do Regulamento Interno em vigor, cujo texto lhes
será fornecido no acto da inscrição.

Contactos

www.kangaroo.com.pt

KANGAROO Health Club Porto
Praceta da Cooperativa A Realidade, 118, 4465-243 S. Mamede de Infesta
Tlf: 229514459 | 961 51 45 82 – Email: info.porto@kangaroo.com.pt
KANGAROO Health Club Maia
VIVACI Maia - Estrada Real, 95 - Loja 003, Piso -1 - 4470-274 Maia
Email: info.Maia@kangaroo.com.pt
KANGAROO Health Club Barreiro
Rua da Cuf, 123 - 2831-904 Barreiro
Tlf: 212078034 | 969 83 45 85
Email: info.Barreiro@kangaroo.com.pt

