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INSCRIÇÃO 

1.A inscrição nas aulas de equitação é feita na receção (edifício principal) mediante o 

preenchimento da ficha individual de inscrição e entrega da fotocópia do C.C. 

2.A admissão de qualquer pessoa à frequência das aulas de equitação fica condicionada à 

apresentação de exame médico-desportivo que declare a inexistência de qualquer 

contraindicação para a prática equestre e à subscrição do seguro da Federação Equestre 

Portuguesa. 

3.O exame médico-desportivo, deverá ser renovado anualmente à data de nascimento do 

aluno. 

4.Todos os alunos têm de estar Federados o que lhes confere o Seguro Desportivo da 

Federação Equestre Portuguesa. 

5.Este seguro é obrigatório sendo válido para o ano civil em que é feita a inscrição, de 1 de 

Janeiro a 31 de Dezembro. 

 

MARCAÇÃO E DESMARCAÇÃO DAS AULAS 

1.As aulas deverão ser previamente marcadas na receção, tendo em conta a disponibilidade 

do mapa de aulas; 

2.O aluno terá 60 dias após o pagamento para usufruir das aulas que adquiriu, sendo que 

todas as aulas que restarem para além dessa data não terão qualquer validade; 

3.A anulação das aulas deverá ser feita pessoalmente, por e-mail ou telefonicamente para o 

centro hípico até às 19 horas do dia anterior, se não o fizer a aula será registada como dada; 

4.Não será feita a devolução de quaisquer valores por desistência dos alunos. 

 

FUNCIONAMENTO DAS AULAS 

1.O aluno deverá apresentar-se 10 minutos antes do início da aula, dirigindo-se ao professor 

para saber qual o cavalo que vai montar; 

2.Em caso de atraso do aluno, o tempo de aula não assistido não será compensado; 

3.Todos os cavalos estão identificados assim como o material de limpeza e respetivos 

arreios; 
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4.O aluno com alguma experiência, é responsável pela limpeza, aparelhamento e condução 

do cavalo até ao local onde irá decorrer a aula; 

5.No local onde irá decorrer a aula, o aluno deverá pedir autorização para entrar ao 

professor, para assim evitar qualquer incidente; 

6.Não é permitida a permanência de pessoas alheias às aulas dentro do picadeiro, estas 

pessoas poderão assistir às aulas nos locais destinados a esse fim; 

7.No final da aula, o aluno tratará do cavalo que montou, assim como, do respetivo material; 

8.Não é permitido os alunos andarem montados no corredor, devendo dirigir-se aos locais 

apropriados apeados. 

 

DURAÇÃO DAS AULAS 

1.As aulas de volteio nível I têm a duração 20 minutos e são aulas individuais; 

2.As aulas de volteio nível II têm duração de 20 minutos e poderão ser integradas em aulas 

de grupo; 

3.As aulas de sela têm a duração de 50 minutos e são aulas em grupo (a aula inicia com a 

limpeza e aparelhar o cavalo). 

4.As aulas de pónei têm duração de 15 minutos individuais, são aulas destinadas a crianças 

dos 3 aos 5 anos. 

 

EQUIPAMENTO DO ALUNO 

1.O uso do toque (proteção de cabeça) é obrigatório em todas as aulas; 

2.O uso de calças de montar, botas de cano alto ou polainas e colete de proteção são de uso 

facultativo nas aulas de volteio, mas recomendado para aulas de sela. 

3.Nas aulas e competições não oficiais é obrigatório o uso do polo do Trote-Centro Hípico 

(adquirido na receção). 

 

PARTICIPAÇÃO EM COMPETIÇÕES/PROVAS 

1.O Trote-Centro Hípico tentará sempre que possível e existam alunos interessados, 

participar nas competições promovidas pelos outros centros hípicos; 



  

 
REGULAMENTO DAS  

AULAS DE EQUITAÇÃO 

3 
 

2.Poderão participar nas competições todos os alunos do Trote-Centro Hípico, sempre com o 

aval prévio dos respetivos professores; 

3.As despesas decorrentes da participação nas competições (inscrição, transporte, estadia, 

acompanhamento) são da responsabilidade dos participantes; 

4.No caso de se tratar de uma prova oficial os alunos são obrigados a usar casaca de 

concurso, calça branca e bota preta. 

 

HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO 

1.Os serviços administrativos estão abertos de 3ª a domingo, das 10h às 20h, fecha para 

almoço. 

2.As aulas de packs são lecionadas de 3ª a domingo, das 9h às 12h30 e das 15h às 19h30. 

Salvo exceções comunicadas pela administração. 

3.As aulas de pónei e equitação terapêutica são lecionadas de 3ª a sábado das 9h às 12h30 e 

das 15h às 19h30. Salvo exceções comunicadas pela administração. 

 

PREÇOS E PAGAMENTOS 

1.Aulas de equitação: 

2.Aulas de equitação terapêutica: 

 

 

 

3.Todos os alunos têm direito a uma aula experimental gratuita; 

  
PONY CLUB VOLTEIO SELA INDIVIDUAIS 

Avulsa 1 lição   15,00 € 20,00 € 25,00 € 

Pack 5 lições   55,00 € 80,00 €   

Pack 10 lições   105,00 € 140,00 €   

Mensalidade 1x 
semana 

35,00 €       

  PARTICULARES GRUPO 

Avulso (30 min) 15,00 €   

Mensalidade 1x semana 
(1H30/sessão - até 6 alunos) 

  35,00 € 
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4.A mensalidade deverá paga até ao dia 8 de cada mês; 

5.No caso das aulas em pack, os alunos têm 60 dias para usufruir das mesmas; 

6.As aulas são pessoais e intransmissíveis; 

7.Todos os alunos têm direito a ter um horário fixo. Caso isto não aconteça o aluno submete-

se ao horário disponível.  

 

RECLAMAÇÕES 

1.O Trote- centro Hípico dispõe de Livro de Reclamações. 

 

CASOS OMISSOS 

1.Nos casos omissos do presente Regulamento, cabe à Administração do TROTE – Centro 

Hípico análise e resolução. 

2.Em qualquer outro caso aplicar-se-á a legislação em vigor. 


