
 

REGULAMENTO DA ESCOLA DE TÊNIS - AABB BH 

 
1) MATRÍCULA 

 A matrícula deverá ser feita diretamente no departamento de tênis, através do preenchimento da 

ficha de inscrição. O aluno novato tem direito a uma aula avaliativa com duração de 30 minutos e poderá 

optar por aulas individuais, em dupla ou em grupo.  

 

2) HORÁRIO DAS AULAS 

 O dia e horário das aulas serão marcados com o professor no ato da matrícula. O não pagamento 

da mensalidade até o décimo dia útil do mês acarretará na perda do direito de usufruir da aula no dia e hora 

acordado, implicando assim liberação automática do horário. 

 As aulas terão duração de: 

 55 MINUTOS para as turmas até 10 anos de idade. 

 50 minutos mais 10 minutos para jogos livres para as demais turmas. 

 

3) DISTRIBUIÇÃO DAS TURMAS 

 O professor será responsável pela marcação dos horários de acordo com a idade, nível técnico, 

número mínimo de alunos, sexo, ou outro item de classificação que julgar pertinente. 

 

4) ATRASOS 

 Pela dinâmica das aulas, pede-se a gentileza de evitar atrasos superiores a 10 minutos, pois além 

de prejudicar o(s) companheiro(s), também interfere na programação da aula. O aluno tem direito a fazer 

aula independente da hora de chegada, porém seu horário reservado tem início e fim acordado no ato da 

matrícula. 

 

5) REPOSIÇÃO DE AULAS 

 Na falta do aluno (avisando com antecedência), a aula poderá ser reposta quando houver 

disponibilidade de vaga.  

 Em casos de chuva ou qualquer outro problema climático, o professor tentará minimizar 

as perdas dentro da disponibilidade de horário.  

 Quando por motivos de responsabilidade por parte do clube ou professor, a aula poderá 

ser reposta em dia e horário a combinar. 

 

6) MATERIAL 

 Cada aluno será responsável pelo seu material, salvo em casos de iniciantes que poderão contar 

com empréstimo de raquete nos três primeiros meses. As bolinhas para as aulas são de responsabilidade 

do professor. Os alunos deverão usar tênis apropriado e trajes adequados à prática de esporte. 

 

7) CANCELAMENTO 

 O encerramento ou suspensão da matrícula deverá ocorrer com no mínimo 15 dias de 

antecedência, via whatsapp (31 9 9219 4800), e-mail (diegoasn@hotmail.com), telefone ou diretamente 

com o professor.  

 

8) PRÉ- REQUISITOS  

 Estar em dia com exames de saúde e em condições para prática de atividade física.  

 Preencher corretamente a ficha de inscrição e aceitar as normas do Clube AABB-BH e 

da Escola de esportes. 

 

9) PAGAMENTO 

 O pagamento da mensalidade será realizado diretamente no departamento de Tênis, até o dia 10 

de cada mês, sendo cobrada multa de 2% sobre o valor devido após a data de vencimento. Para aulas 

avulsas, o pagamento deverá ser feito antes da mesma.      
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Ficha de Inscrição - Aula Social de Tênis 
 

 

Nome:__________________________________________________ 

Data de Nascimento:_____/____/____  

Celular________________ 

 
Email:___________________________________________________ 
 
Pai:___________________________________ (só p/ menor de idade) 
Tel.:_________________    
 
Mãe:__________________________________( só p/ menor de idade)  
Tel. :_________________    
 

                                  
 
Ao assinar a ficha de inscrição a aluno declara estar ciente que leu o regulamento 
das aulas sociais de tênis, concorda com o mesmo e compromete respeitá-lo 
integralmente. E declara ainda, estar em condições de saúde, apto para prática 
de esporte. 

 
 

 
 

___________________________________________ 
                                    Assinatura do aluno ou responsável 
 

_______________ 
Data 


