Campo de Ténis da Figueirinha
NORMAS DE UTILIZAÇÃO
1. O campo encontra-se disponível para utilização, todos os dias do ano, das 9h00 às
20h00;
2. A utilização do campo é gratuita e sujeita a marcação prévia, com antecedência mínima
de 48h e máxima de 30 dias, através do site www.aircourts.com ou APP AirCourts –
Reserva Campos;
3. Ao efetuar o pedido de reserva, o responsável pela marcação assume conhecer as
normas de utilização e conduta da instalação desportiva, bem como a responsabilidade
pelo cumprimento das mesmas por parte de todos os praticantes, durante a utilização do
espaço;
4. A marcação só se efetiva, após conﬁrmação via email e/ou SMS;
5. As marcações não poderão exceder as 2 horas/dia, 2 dias/semana, por titular da reserva;
6. O acesso ao campo é realizado através de chave própria, levantada no Edifício dos Paços
do Concelho, sito no Largo Marquês de Pombal 2784-501 Oeiras, até 20 minutos antes da
utilização e entregue no mesmo local, obrigatoriamente 20 minutos após o ﬁnal da
reserva;
7. É expressamente proibida a reprodução da chave de acesso ao campo;
8. O responsável pelo levantamento da chave, deverá apresentar obrigatoriamente
documento de identiﬁcação (CC/Passaporte) para o efeito;

NORMAS DE CONDUTA
1. É expressamente proibido:
a. Fumar no interior do recinto;
b. Utilizar o campo para outra prática desportiva que não seja a modalidade ténis;
c. O consumo de bens alimentares e de bebidas, exceto os diretamente relacionados com a
prática desportiva;
d. A utilização de equipamentos de reprodução áudio;
e. A utilização do campo com objetivos comerciais sem a autorização do Município,
nomeadamente aulas/treinos pagos (carácter proﬁssional ou semiproﬁssional de treinador
e/ou praticante);
f. A presença de mais de 6 utilizadores em simultâneo dentro do recinto.
2. É dever dos utilizadores:
a. Manter o campo e respetivos equipamentos conforme os encontrou, com especial
enfoque para a limpeza do espaço;
b. Utilizar equipamento adequado para a prática do ténis, nomeadamente calçado
apropriado;
c. Reportar qualquer anomalia veriﬁcada à chegada ou ocorrência relevante para a
manutenção e funcionamento do espaço.

Casos omissos serão resolvidos pela entidade gestora (Município de Oeiras)

Reservas e informações:
Município de Oeiras | Divisão de Desporto
De 2ª a 6ª das 9h00 às 17h30
E-mail: ddesporto@cm-oeiras.pt
Tel.: 214.408.540
Este espaço é de todos. Ajude-nos na sua manutenção!
Respeite os limites estabelecidos no Regulamento Geral do Ruído (Lei de Bases do Ambiente)

