
DESPORTO Ginástica
Época 2016/07

Início: 1 de setembro de 2016
Fim: julho de 2017

Se quiser fazer ginástica a sorrir, inscreva-se! Vai ver que o seu corpo agradece.

A ginástica é uma modalidade que trabalha o corpo de forma global, através de uma série de
l d f l d fl b l d d d d

Programa

movimentos que estimulam o aumento da força muscular, da flexibilidade, da coordenação motora
e da resistência aeróbia.

Aulas ministradas pelo Prof. Carlos Oliveira:

. Licenciado em Educação Física e Desporto pela ULHT . American Council on Exercise Certified
Personal Trainer . American Council on Exercise Certified Group Fitness Instructor.

A li Fí i P iódi G i h á i l d Cl b Mill i bAvaliação Física Periódica Gratuita em horário normal para os utentes do Clube Millennium bcp que
frequentam as aulas de ginástica.

Avaliação Física Periódica Gratuita para os colaboradores do Grupo Millennium bcp e respetivos familiares
por marcação, em horário a combinar através do email: crmo@net.sapo.pt

Local das aulas: Calçada Palma de Baixo (Edifício Palma), 6-A – Lisboa.

A – 3ª e 5ª feiras, das 11h00 às 12h00;
B – 2ª e 4ª feiras, das 12h30 às 13h15;
C – 2ª e 4ª feiras, das 18h00 às 18h45.

€ 20,00 / mês.
€ 25,00 / mês – convidados (para mais informações contactar o Clube para o email:
paulo.bastos@millenniumbcp.pt)

Horário

Custos

Débito mensal obrigatório até julho de 2017. Não são permitidas desistências.

Obrigatório entregar atestado médico ou termo de responsabilidade comprovando condições 
físicas para a prática da modalidade.

Inclui seguro de acidentes pessoais, decorrente da atividade praticada.
Caso o número de praticantes seja inferior à época anterior, os valores das mensalidades poderão 
ser alterados.

FICHA DE INSCRIÇÃOGinástica
É

Não será válida qualquer inscrição não confirmada pelo Clube Millennium bcp.Diversos

FICHA DE INSCRIÇÃOÉpoca 2016/07

http://www.clubemillenniumbcp.pt/index.php?option=com_artigos&cat=root_clube&subcat=Root_Inscricao_Actividade&ID=A000000000032802

