
Quotas / 

Taxas de Actividade

Época 2020/2021

MODALIDADE PAGAMENTO
NÃO 

ATLETAS

VOLEI 

SOCIAL
INATEL

JUNIORES 

A e B

INFANTIS 

INICIADOS / 

CADETES / 

JUVENIS 

MINIS

PRESTAÇÃO ÚNICA
Até 15 Out 40 €          100 €           150 €        370 €        350 €              290 €       

3 PRESTAÇÕES
Setembro, Outubro e Novembro: até 15 Set * - 20 €             50 €          135 €        130 €              95 €         
Dezembro, 1/2 Janeiro, 1/2 Abril: até 15 Nov - 50 €             70 €          135 €        130 €              120 €       

Maio, Junho e Julho: até 15 Abril ** - 20 €             50 €          55 €          50 €                 40 €         

90 €            170 €       325 €       310 €              255 €       

REGRAS E PREÇÁRIO CAMPO DE AREIA CLIQUE AQUI

TABELA QUOTAS - ÉPOCA 2020/21

Pavilhão

* ajuste do valor das quotas 1º trim Volei Social e Minis por início mais tarde por motivos obras no pavilhão e Inatel por início dos treinos 

no campo de areia por motivos obras no pavilhão 

** ajuste do valor sem 2 meses (paragem 3 meses mas prolongamento época mês julho)

Os valores das quotas podem ser pagos via transferência bancária pelo IBAN PT50 0033 0000 00142142928 05

OU por MB WAY através do número do CVO 931 715 155

Tabela de Quotas aprovada em Assembleia Geral do CVO a 30 de Julho de 2020 

https://www.voleiboloeiras.com/campo-de-areia
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