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REGULAMENTO INTERNO

Disposições Gerais

O Ginásio da Secção Regional do Norte da Ordem dos Médicos oferece aos seus associados um serviço sem 
fins lucrativos, que engloba diversas actividades desportivas e de lazer.
As presentes normas são aplicáveis ao ginásio e espaço envolvente e tem por objectivo fixar, com carácter 
geral, as disposições de segurança, higieno-sanitárias, técnicas e funcionais que devem ser observadas 
pelos associados deste espaço.
O ginásio da SRNOM é um espaço aberto aos médicos e seus familiares directos e residentes no Centro de 
Cultura e Congressos, com idade superior a 18 anos.
Será reservado o direito de admissão no ginásio, obrigando os seus associados ao pagamento prévio das 
respetivas tarifas de utilização e a cumprirem as respetivas normas de utilização.

Âmbito

O disposto no presente regulamento aplica-se unicamente ao ginásio da Secção Regional do Norte da 
Ordem dos Médicos, vinculando todos aqueles que o frequentam.

1. Condições de acesso às instalações do Ginásio

 1.1.  O acesso ao ginásio está condicionado à inscrição do médico, mediante o pagamento da 
modalidade selecionada.

 1.2.  Para cada inscrição a SRNOM deverá elaborar um dossier individual, onde constará 
obrigatoriamente uma ficha de inscrição com os dados pessoais, termo de responsabilidade e 
regulamento interno assinado.

 1.3.  Não é permitido aos médicos fazerem-se acompanhar de convidados, incluindo terceiros 
para apoio à prática de exercício físico no Ginásio (a título de exemplo, personal trainers, 
fisioterapeutas, etc.  - com exceção dos devidamente credenciados pelo Diretor técnico do 
ginásio).

 1.4.  O acesso ao Ginásio só pode ser efetuado dentro do respetivo horário de funcionamento e que 
pode ser alterado pelo Conselho Regional Norte da Ordem dos Médicos.

 1.5.  É proibida a entrada e permanência de animais no edifício, com exceção de cães de assistência.
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2. Aptidão para a prática de exercício físico

 2.1. Recomenda-se a todos os associados a realização de uma avaliação física inicial, que determinará 
com maior precisão as características pessoais de cada associado. Após esta avaliação são 
definidos os objetivos e o plano de treino, de acordo com a disponibilidade e motivação para as 
atividades existentes.

            2.2.  Os programas de exercícios serão desenvolvidos com base numa consulta inicial, tendo em vista 
a atividade física, indicações/restrições, bem como uma avaliação corporal. Esta consulta é feita 
por um médico da especialidade e não tem qualquer custo para o utilizador.

 2.3.  Cabe aos utilizadores assegurarem-se, previamente a cada utilização das instalações, 
equipamentos ou serviços do ginásio, quanto à inexistência de quaisquer contraindicações para 
a prática de atividade física e desportiva, devendo obter aconselhamento prévio junto do seu 
médico assistente.

 2.4.  Caso se sinta indisposto, o associado não deve praticar exercício físico. Na eventualidade de a 
indisposição surgir durante a realização de exercício físico, deve interrompê-lo imediatamente e 
solicitar assistência.

3. Aulas de Grupo

 3.1.  O número de participantes nas aulas de grupo encontra-se condicionado em função do espaço 
físico da sala, dos instrumentos e equipamentos a utilizar.

 3.2. Sempre que a aula implique a utilização de equipamentos e instrumentos, deverá o associado 
responsabilizar-se pela sua adequada utilização e arrumação no final da aula.

 3.3.  A hora de início das aulas de grupo deverá ser respeitada pelo associado, reservando-se ao 
Conselho Regional do Norte e ao Diretor Técnico, o direito de recusar a entrada do mesmo na 
respetiva aula já iniciada.

 3.4.  Para cada aula será fornecida uma toalha de treino que deverá ser utilizada unicamente no 
Ginásio e, que no final da sua utilização, deverá ser colocada dentro do cesto disponibilizado 
para o efeito.

4. Aulas Experimentais

 4.1. Os Médicos que o pretendam poderão frequentar uma aula experimental, que deverá ser 
previamente agendada  na receção, ou através de email.

 4.2. Ao novo associado, no momento de check-in na receção, será entregue um Termo de 
Responsabilidade de Aptidão para a prática de Atividade Física, responsabilizando-se pela sua 
condição de saúde para praticar as atividades que pretende experimentar.

5. Cacifos

 5.1.  Os cacifos existentes nos balneários destinam-se a ser utilizados pelos associados do ginásio 
enquanto estes se encontrem nas instalações do mesmo. É da responsabilidade de cada um, 
guardar os seus bens no cacifo, fechar com a respetiva chave, e deixar a mesma na receção,

  enquanto pratica exercício. Finalizada a utilização do cacifo, este deverá ficar vazio e aberto, para 
que se proceda à limpeza do mesmo, após o encerramento do ginásio.
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6. Comportamento

 6.1.  O associado deve conduzir-se de forma calma e urbana dentro do ginásio de forma a 
não incomodar ou impedir a normal utilização do mesmo por terceiros, devendo estar 
apropriadamente vestido ao circular nas áreas comuns.

 6.2. Está expressamente vedada a utilização de qualquer linguagem insultuosa, difamatória ou 
agressiva no trato com qualquer pessoa que se encontre no ginásio.

 6.3. É proibido fumar, comer e consumir bebidas alcoólicas dentro do ginásio.

 6.4. Os associados devem tratar com educação e civilidade, os demais, bem como funcionários e 
professores, respeitando pessoas e bens.

7. Segurança e Higiene

Por razões de segurança e saúde, os associados deverão respeitar e cumprir as seguintes normas:

 7.1. A utilização de qualquer máquina ou equipamento requer a consulta prévia do profissional 
responsável pelo ginásio.

 7.2. Não é permitida a prática de exercício físico com os ténis sujos ou trazidos diretamente do 
exterior.

 7.3. A utilização das zonas de exercício deve ser feita com o equipamento adequado.

 7.4. Os associados devem fazer-se acompanhar de toalhas na utilização dos equipamentos e 
materiais dentro do ginásio, por questões de higiene.

 7.5. Os associados são responsáveis pela reposição do material utilizado nas zonas de exercício, nos 
respetivos locais de armazenamento.

 7.6. Não são permitidas filmagens, fotografias ou captações de som no ginásio, sem a prévia 
autorização desta SRNOM, de modo a proteger a privacidade dos associados.

 7.7. Não é permitida a circulação, nas zonas húmidas e molhadas (Balneários), sem o uso de chinelos.

8. Seguro

A integridade física dos utilizadores do ginásio tem de estar salvaguardada por um Seguro de Acidentes 
Pessoais, sem o qual não poderão frequentar as instalações (Decreto-Lei 385/99 de 28 de Setembro, art° 
13°). Assim, o pagamento da primeira mensalidade de inscrição no ginásio, inclui um Seguro de Acidentes 
Pessoais, Apólice n.º: 0223.10.017242 - AXA

9. Ausências prolongadas

As ausências prolongadas no ginásio ou a suspensão de inscrição, só serão consideradas após comunicação 
escrita ao Conselho Regional do Norte da Ordem dos Médicos.
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10. Condições Gerais

 10.1.  Os associados deverão informar qualquer alteração aos seus dados pessoais.

 10.2.  Não é permitida qualquer venda de bens ou serviços, bem como a sua publicitação através 
de panfletos, catálogos ou outros meios, dentro das instalações, sem autorização prévia do 
Conselho Regional do Norte da Ordem dos Médicos.

 10.3. Poderá ser impedida a permanência nas instalações a quem se recuse pagar os serviços e a quem 
demonstre um comportamento inadequado.

 10.4. O Conselho Regional do Norte da Ordem dos Médicos compromete-se a manter as suas 
instalações com equipamentos adequados e profissionais credenciados, mantendo boas 
condições ambientais, apropriadas à prática de exercício físico.

 10.5. O Conselho Regional do Norte da Ordem dos Médicos reserva-se o direito de alterar atividades e 
preços, comprometendo-se em qualquer dos casos comunicá-las em tempo útil.

 10.6. O Conselho Regional do Norte da Ordem dos Médicos coloca-se à disposição para analisar 
solicitações ou sugestões dos associados, que deverão ser feitas por escrito àquele órgão.

 10.7.  A alegação do desconhecimento deste regulamento não poderá ser aceite como argumento 
para o não cumprimento do mesmo, uma vez que a inscrição não será efetiva sem que o mesmo 
seja assinado como forma de concordância.

 10.8. A Direção da SRNOM reserva-se o direito de alterar o presente regulamento.

11. Livro de Reclamações

De acordo com o Dec-Lei 156/2005, de 15 de Setembro o ginásio dispõe de um livro de reclamações.
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