
MODALIDADE DE 

PAGAMENTO

NÃO

ATLETAS

VOLEI

SOCIAL
INATEL

JUNIORES

e SUB21

INFANTIS 

INICIADOS

CADETES

JUVENIS 

MINIS

A e B

Até 15 Outubro 50 €               130 €             180 €             380 €             360 €             330 €             

até 30 Setembro - 55 €               75 €               140 €             135 €             125 €             

até 15 Novembro - 55 €               75 €               140 €             135 €             125 €             

até 15 Fevereiro - 55 €               75 €               140 €             135 €             125 €             

165 €            225 €            420 €            405 €            375 €            

O Preçário de utilização do campo de areia do CVO é calculado por pessoa e mediante as seguintes categorias existentes: 

1. SÓCIOS PRAIA: pelo crescimento da procura da utilização durante todo o ano, criámos a seguinte tabela para agilizar os pagamentos aos utilizadores 

frequentes:

1.1 Utilização Pontual: o responsável pela marcação faz a transferência por todos os atletas que estão na marcação: 10€ por 1h OU 15€ / 1h30 (mínimo por 

atleta: 2,5€ por 1h ou 3,75 por 1h30)

2.1 Mensalidade: até 8 de cada mês = 25€

2. SÓCIOS PAVILHÃO Os sócios atletas com quotas em dia têm acesso gratuito ao campo;

3. SÓCIOS NÃO ATLETAS Os sócios não atletas com quotas em dia têm acesso gratuito ao campo numa base pontual até 1x semana; se a atividade passar a 

ser mais do que 1x semana terá de ser baseada nos valores de Sócio Praia (ponto 1);

4. EVENTOS

4.1 Grupos: (a partir de 9 pessoas): para este tipo de marcação, por favor, envie email para geral@voleiboloeiras.com com dia, horas e característica do 

evento: valor hora 20€ 

4.2 Torneio e Eventos: para este tipo de marcação, por favor, envie email para geral@voleiboloeiras.com com dia, horas e característica do evento: valor 

referência hora 100€ 

aprovada na Assembleia Geral de 26 Julho 2022

PRESTAÇÃO ÚNICA

3 PRESTAÇÕES

TABELA QUOTAS - ÉPOCA 2022/23

PAVILHÃO

A época desportiva é de Setembro a Junho podendo as quotas ser pagas em 1 prestação única ou em 3 prestações.

Os atletas que não entrarem no inicio da época devem enviar email para fin@voleiboloeiras.com para ser apurado o valor de quotas

Existe um desconto familiar de 10% para sócios da mesma família (pais e/ou irmãos) que será aplicado ao somatório dos montantes correspondentes;

Qualquer dúvida sobre este tabela deve ser feita por email para fin@voleiboloeiras.com

Solicitamos que os valores das quotas sejam pagos por transferência bancária pelo IBAN PT50 0033 0000 00142142928 05 com nome do atleta deixando o 

MB WAY CVO 931 715 155 para os pagamentos da LOJA CVO

CAMPO DE AREIA


