CÓDIGO DE CONDUTA E ETIQUETA

INSTALAÇÕES INTERNAS
a)

Os sócios e frequentadores do Clube deverão agir de modo cortês e bem educado uns
com os outros.

b) Animais de estimação não são permitidos no clube, à excepção de cães-guia.
c) O clube não se responsabiliza por materiais perdidos.
d) Brinquedos, skates, bicicletas e outro equipamento não tenístico não são permitidos.
SALA de CONVÍVIO
A sala deverá ser usada de maneira apropriada:
a) Não é permitido estar deitado, saltar ou comer nos sofás
b) Não é permitido tirar os sapatos ou por os pés em cima dos sofás

c) O som da televisão não deverá incomodar os restantes utilizadores
d) Mesmo nas áreas autorizadas, o telemóvel não deverá incomodar as outras pessoas.

SALA DE JOGOS
À semelhança da conduta geral do Clube, esta sala deverá ser utilizada de maneira adequada:
a) Não é permitida linguagem imprópria ou abusiva
b) Os jogadores deverão falar de modo a não perturbarem o bom andamento do próprio
jogo, assim como o dos outros

JOVENS
a)

As crianças com menos de 10 anos deverão estar acompanhadas de um adulto. O CTE
não se responsabiliza pelas crianças que não estejam acompanhadas.

b) Os encarregados de educação deverão zelar pelo bom comportamento dos seus filhos:
- Não deixar que corram nas instalações
- Não deixar que andem soltos e a gritar pelo Clube
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CAMPOS de TÉNIS
A prática da etiqueta tenística por parte dos jogadores é essencial quando da utilização dos
campos.
a)

Os jogadores deverão usar os caminhos e acessos próprios para um acesso rápido e
silencioso ao campo.

b) O mau uso dos campos, dos acessos ou do equipamento é estritamente proibido.
c) O uso de linguagem imprópria e de gritos dentro e fora do campo, é estritamente
proibida.
d) Não é permitido levar comida para o campo.
e) Não é permitido o uso de telemóveis no campo.
f) Apenas jogadores de ténis são permitidos dentro de campo, espectadores ou
acompanhantes deverão permanecer sempre fora do campo.
g) Um máximo de 4 jogadores são permitidos no campo de cada vez.
h) Quando da troca de campo ou do início da sua hora de jogo, mantenha o silêncio de
modo a não perturbar os jogadores do outro campo.
i) Para devolver a bola para o outro campo ou para pedir a sua bola, deve esperar que os
jogadores acabem o ponto ou atirá-la para o fundo do campo, sem que isso perturbe a
jogada.
j) Os bancos situados nos campos, apenas devem ser ocupados do lado a que diz
respeito cada campo, o outro lado deve ser mantido livre.

k) Respeite o silêncio e evite falar alto durante o jogo

VESTUÁRIO
a) Todos os jogadores incluindo crianças, têm de respeitar os seguintes parâmetros:
b) Só sapatos de ténis desenhados especificamente para a prática deste desporto são
permitidos. Sapatos de sola preta (a não ser os que são específicos para a prática do
ténis) ou sapatos de corrida NÃO SÃO permitidos nos campos.
c) É proibido estar em tronco nu em qualquer parte do clube.
d) O pessoal do clube interpretará este código de vestuário, e a sua decisão será final.
Nenhumas regras podem cobrir todas as situações, por isso apela-se à cortesia, boa vontade
e consideração de todos.
Qualquer falha para com estas regras pode resultar na expulsão do clube e/ou suspensão do
estatuto de sócio.
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