
Regulamento aluguer de campos  

“Parque em Forma – Decathlon Amadora”  

 
1 – Acesso ao serviço:  
 
O acesso ao serviço de aluguer de campos está reservado a utilizadores maiores de 18 anos, no caso de idade inferior 
terá de se fazer acompanhar por um adulto responsável pelo aluguer. 
 
2- Funcionamento:  
 
A reserva dos campos pode ser realizada através dos seguintes meios: 

• www.decathlonparqueemforma.com,  

• 214 706 725, 

• parque.amadora@decathlon.com 

• Presencialmente na receção do Parque em Forma – Decathlon 
Amadora. 

 
3- Tipologia de aluguer:  
 
Para marcações isoladas, o valor apresentado relativamente ao aluguer corresponde ao período de 60 minutos de 
utilização; 
Para marcações de packs, o valor apresentado corresponde a um conjunto de 4 utilizações de 60 minutos cada uma; 
Para informações relativas ao valor a pagar anualmente para reserva do espaço, deverão ser contactados os serviços 
do Parque em Forma. 
 
4- Packs de utilização:  
 
Só se considera válida a reserva do pack de utilizações, após o pagamento do mesmo, que deverá ser feito antes da 1ª 
utilização; 
A renovação do pack deverá de ser informada aos serviços do Parque em Forma, até à segunda utilização do pack que 
está a decorrer; 
As reservas anuais só serão aceites para utilizadores que efetuem o pagamento de pelo menos 50% do valor total das 
reservas antecipadamente. 
Os agendamentos de packs de utilização e de reservas anuais só poderão ser realizados presencialmente na receção 
do Parque em Forma. 
 
5- Alterações e cancelamentos de reservas:  
 
Todas as alterações de datas de reservas  requerem um aviso prévio de 24 horas  relativamente à hora da primeira 
reserva efetuada. 
Os cancelamentos de reservas  requerem um aviso prévio de 36 horas  relativamente à hora da primeira reserva 
efetuada. 
O não cumprimento deste ponto implica o pagamento de 50% do valor da reserva do espaço em questão. 
 
6- Renovações anuais:  
 
Para os clientes que usufruam de marcações anuais, existirão 2 momentos no ano em que deverão informar os 
serviços do Parque em Forma, se continuarão ou não com as reservas. 
O 1º período será em Agosto, informando da marcação ou não da instalação até ao fim do 1º trimestre do ano civil 
seguinte; 
O 2º período será em Março, informando da marcação ou não até Agosto Seguinte. 
O não cumprimento dos prazos de prestação desta informação, poderão resultar na perda do horário então reservado 
para o cliente em questão. 
O preçário para pagamento do total das reservas estará sob consulta na receção do Parque em Forma. 
 
7- Faltas de comparência à reserva:  
 
No caso de reservas isoladas, não incluídas em packs de utilização, o Parque em Forma reserva-se no direito de 
anular o direito à reserva após 2 faltas sem aviso prévio ; 
No caso de reservas incluídas em packs de utilização, o Parque em Forma reserva-se no direito de anular o direito à 
reserva após 2 faltas sem aviso prévio  incorrendo o utilizador no risco de as restantes utilizações do pack ficarem 
sem efeito. 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
8- Atrasos:  
 
Quando uma reserva é efetuada, o período de utilização inicia à hora certa bem como o seu término coincide com hora 
certa.  
A transição de utilizadores poderá ser realizada através de um sinal sonoro que informa os utilizadores do término do 
seu período de utilização, sendo que na ausência deste prevalecem as normas e respetivos horários do serviço. 
Atrasos por parte dos utilizadores resultarão em menos tempo de utilização, sendo que o Parque em Forma isenta-se 
de qualquer responsabilidade sempre que o atraso for por motivos alheios ao mesmo. 
 
 
9- Pagamento do serviço:  
 
O pagamento das reservas isoladas ou packs de utilização poderá ser realizado na receção do Parque em Forma 
através de cartão bancário, na receção da loja atra vés de qualquer meio de pagamento ou através de 
transferência bancária,  sendo que para este último meio de pagamento terá de ser apresentado o comprovativo na 
receção do Parque em Forma. O pagamento deverá ser realizado antes do início da utilização do serviço, sendo que o 
Parque em Forma reserva-se no direito de vedar o acesso ao recinto se o comprovativo de pagamento não for 
apresentado. 
 
 
10- Clientes regulares:  
 
Será entregue a cada utilizador um cartão de utilizações que deverá ser solicitado junto da receção do Parque em 
Forma e que servirá para registo das utilizações. 
O utilizador deverá fazer-se acompanhar pelo cartão sempre que usufrui do serviço, sendo que se tal não acontecer 
essa utilização não contará para efeitos de registo. 
 
 
11- Indisponibilidade do espaço:  
 
No caso de o(s) espaço(s)  relativos ao serviço de aluguer de campos poderem por qualquer motivo ser utilizados para 
outro fim que não o serviço de aluguer de campos por parte do Parque em Forma, o utilizador desse período horário 
receberá essa informação com pelo menos 15 dias de antecedência.  
A utilização será então reagendada conforme disponibilidade do utilizador e do espaço. 
 
12- Protocolos:  
 
Para as instalações em questão, poderão existir protocolos de parceria de utilização, cujos detalhes e condicionantes 
estarão devidamente preenchidos em documentação para o efeito, sendo do conhecimento dos intervenientes. 
 
14- Casos Omissos:  
 
Em todo e qualquer momento prevalece o regulamento de utilização da infra-estrutura desportiva, sendo que no caso 
de qualquer situação omissa neste regulamento ocorrer, a mesma deverá ser exposta diretamente na receção do 
Parque em Forma; 
O Parque em Forma reserva-se no direito de alterar ou eliminar unilateralmente e a qualquer momento o presente 
Regulamento sem necessidade de consentimento e/ou aviso prévio. 

 
 


