
NORMAS DE UTILIZAÇÃO - CAMPO SINTÉTICO

1. Nos campos sintéticos poderão ser praticadas todas as modalidades colectivas e individuais, assim como, 
actividades de expressão artística / dança, artes marciais e outras modalidades compatíveis com o seu espaço 
e condições de utilização.

2. É obrigatória a utilização de sapatilhas apropriadas para campo sintético, podendo também utilizar chuteiras 
com pitons de borracha desde que sejam adequadas ao piso em questão e devidamente limpas;

3. O acesso ao campo sintético está vedado a pessoas estranhas às atividades em curso;

4. No decurso do enquadramento de qualquer atividade, os monitores do Parque podem limitar a entrada  
de pessoas no campo sintético, de forma a garantir a segurança e qualidade de utilização do mesmo;      

5. O campo Sintético só pode ser utilizado após autorização dos monitores do Parque em Forma;

6. É proibido comer pastilha elástica e ou outro tipo de alimento que possa danificar o piso;

7. A utilização deste espaço fica condicionada sempre que existam reservas do mesmo, quer para clientes quer 
para atividades do Parque em Forma;  

8. A transição de serviços e ou atividades pode ser acionada por sinal sonoro. Aquando da ausência deste, 
respeita-se a norma e respetivos horários do serviço e ou atividade estipulada. 

9. É proibida a utilização de publicidade externa ou a realização de eventos e/ou convívios alheios à prática  
da atividade desportiva, sem a devida autorização do parque em forma.          

                          
10. É obrigatório o uso de todas as protecções necessárias para a prática do futebol, de forma a evitar lesões.  

A sua falta pode invalidar o accionamento do seguro em caso de acidentes;

11. Só é permitida a utilização do campo sintético por clientes maiores de idade ou menores acompanhados  
pelos pais; 

12. É proibido qualquer tipo de fogo (cigarro, fósforos, etc.); 

13. Não é permitido fumar no interior do campo sintético;

14. É proibido suspender-se nas balizas, tabelas ou redes de voleibol;

15. É proibido manusear e utilizar os materiais e equipamentos adstritos às instalações sem autorização prévia 
e de acordo com as regras existentes. 

16. Em caso de acidente dirija-se à recepção.


