
                                                                                                                                                                                                                                                                               
Acordo  

Universidade Católica – Place Clubs 

 

O Grupo Place Clubs apresenta condições especiais para: 

 Todo o Corpo Docente/ Staff; 

 Alunos de todos os cursos da Universidade Católica. 

 Respetivos cônjuges e filhos dos casos mencionados anteriormente. 

 Alumni Catolica que façam parte das associações Alumni ; 

  

Tipos de cartão / Pagamento: 

 

 Serviço Online – App Place Clubs – My Training Gym : 

o Valor Mensal 19,95€  ; 

o Pagamento debito direto  ; 

o Mais de 300 aulas gravadas em sistema ; 

o Atualização semanal de 20 aulas novas em streaming; 

o 8 Aulas em modo Live por semana ( com partilha de link através da 

App); 

o Apoio Nutricional – avaliações nutricionais ; 

o Apoio Fisioterapia – avaliações fisioterapia ; 

o Plano Individual Treino- Atualização de planos de treinos 

personalizados através da app; 

  

 As condições especiais Place Foz: 

o Cartão livre 7x Place Foz – 51,95€ ; 

o Cartão Livre 7x Menor 25 – 44,95€ ; 

o Cartão  7x OFF Peak  (11h às 16:30) - 44,95 €; 

o Cartão 7x  OFF Peak  Menor 25 - 38,95€ (criação exclusiva para 

parceiros)  



                                                                                                                                                                                                                                                                               
 

 As condições especiais Place Espinho  

o Cartão livre 7x Place  – 44,95€ ; 

 Ativação destes valores implica termos um grupo de pelo menos 10 pessoas 

inscritas por mês, com modo de pagamento de débito direto mensal; 

 

Suspensão 

Uma vez que no mês de Agosto a Universidade interrompe as suas aulas e o 

estabelecimento fecha por completo, cedemos o mês livre com justificação prévia 

caso se mantenha numa modalidade com fidelização ou avançamos um mês caso 

suceda num período trimestral/semestral previamente pago ao club.  

As inscrições no protocolo implicam sempre a apresentação de identificação 

do cartão respetivo para ser tirada uma cópia e anexada na ficha de inscrição do 

cliente.  

Para familiares diretos dos intervenientes, desde que tenham identificação, 

juntamente com o cartão de identificação da respetiva escola do familiar, anexar à 

ficha de inscrição. 

Serviço do Health Club :  

 

Uma vez estabelecido um contrato com o grupo Place Clubs, tem direito a usufruir 

dos seguintes serviços:  

1. Ginásio/ sala de musculação 

2. Aulas de grupo presentes no horário 

3. Zona de Spa (Sauna, Banho Turco) 

4. Avaliação física 

5. Plano de treino 

6. Avaliação nutricional 

7. Toalhas (suspenso durante período de pandemia) 

8. Estacionamento 

9. Cacifo 

 



                                                                                                                                                                                                                                                                               
 

Acesso às instalações 

Após a adesão do associado será emitido um código de acesso para validar 

todas as entradas e saídas que faz no club. Esse código é pessoal e intransmissível e 

apenas do conhecimento do sócio.  

 

Horário de funcionamento 

O Place Foz funciona das 6h30 às 22h00 de segunda a sexta-feira, aos sábados 

das 8h30 às 21h00 e aos domingos e feriados das 9h00 às 21h00; 

O Place Espinho funciona das 6:30h00 às 22h, aos sábados das 9h00 às 13h00. 

 

Serviço de lavandaria ( serviço temporariamente indisponível ):  

O Place Clubs - tem um serviço de lavandaria própria. Deste modo, tem um valor 

cobrado mensalmente, caso o sócio queira adquirir o serviço de toalhas. Sendo que:  

 Toalha de treino – 4,95€ 

 Toalha de treino + banho – 6,95 € 

 

 

Ações de divulgação do Protocolo ( algumas sugestões ) 

 

No sentido de divulgar o protocolo estabelecido sugerimos as seguintes 

ações: 

 Colocação de cartazes A3 em sítios públicos de grande visibilidade; 

 Realizar uma Avaliação Física de 2 em 2 meses nas instalações da faculdade ( 

objetivo seria fornecer alguns dados referentes á condição física das pessoas 

); 

 Desenvolvimento  1 Aula Temática por mês nas instalações da universidade 

em data/hora a combinar (exemplo: dança, treino funcional, yoga, gap). 

 

 



                                                                                                                                                                                                                                                                               
 Realizar 1 atividade anual de Cariz Social (exemplo: Caminhada/Corrida 

solidária, em que a participação das pessoas nesta atividades organizada por 

nós , implica um donativo alimentar , que por consequência reverte para uma 

instituição apoiada pela Católica Solidaria  de caridade – CASO. 


