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REGULAMENTO DO CARTÃO MEO KIDS ACADEMIA94 
 

Artigo 1.º 

Objecto 

O presente regulamento define os critérios de atribuição de condições 

preferenciais e descontos inerentes ao Cartão MEO Kids Academia94, bem 

como todos os procedimentos relativos à sua concessão e funcionamento. 

 

Artigo 2.º 

Âmbito 

O Cartão MEO Kids Academia94 é pessoal e intransmissível, destina-se a todos 

os utentes regulares da Academia94, sendo que o objectivo principal da 

Academia94 é conceder benefícios iguais a todos os utentes regulares. 

 

Artigo 3.º 

Condições de acesso 

Acedem automaticamente às condições preferenciais e aos descontos 

proporcionados pelo Cartão MEO Kids Academia94 todos aqueles que 

liquidarem um valor de €10 (dez euros). 

 

Artigo 4.º 

Atribuição do cartão 

Para a atribuição do Cartão MEO Kids Academia94, os utentes devem:  

 a) Preencher um impresso especialmente elaborado para o efeito; 

 b) Tomar conhecimento do presente Regulamento e declarar a sua 

concordância; 

 c) Apresentar o bilhete de identidade ou do cartão de contribuinte 

(fotocópias ou digitalizações); 

 d) Entregar uma fotografia tipo passe (original ou digitalizada) ou 

autorizar a captação de fotografia na Academia. 
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Artigo 5.º 

Benefícios 

5.1. Aos portadores do Cartão MEO Kids Academia94 são atribuídos os 

seguintes benefícios: 

 

a) descontos aplicado aos preços base estabelecidos para o aluguer de 

campos, para as festas e actividades de formação na Tabela de Preços em 

vigor; 

b) garantia de horário pretendido durante 1 ano, renovável por prazo 

idêntico, mediante pagamento integral desse período; 

c) descontos nas actividades e nos serviços prestados pelos parceiros 

aderentes. 

 

5.2. Os referidos benefícios poderão ser alterados, cessados ou acrescentados 

de acordo com os contratos que a Gerência venha a realizar. 

 

Artigo 6.º 

Obrigações dos Titulares 

1. Os titulares do Cartão MEO Kids Academia94 obrigam-se a: 

a) Não permitir o uso do Cartão por terceiros; 

b) Informar a Academia94 em caso de perda, roubo ou extravio do Cartão; 

c) Devolver o cartão à Academia94 sempre que perca o direito de uso. 

2. A perda/extravio/renovação do Cartão MEO Kids Academia94 implica a 

liquidação de um valor de dez euros (€10). 

 

Artigo 7.º 

Cessação do direito de utilização 

Perdem o direito às condições preferenciais e aos descontos inerentes ao 

Cartão MEO Kids Academia94 os titulares que: 

a) Não cumpram as suas obrigações de titular, estipuladas no artigo 5.º deste 

Regulamento; 
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b) Prestem falsas declarações para a sua obtenção. 

 

Artigo 8.º 

Validade e renovação 

As condições preferenciais e os descontos inerentes ao Cartão MEO Kids 

Academia94 têm a validade de 1 ano, sendo renovados automaticamente, 

salvo a verificação de alguma das circunstâncias previstas no artigo 6.º. 

 

Artigo 9.º 

Dúvidas e omissões 

A Academia94 é competente para resolver, mediante decisão da Gerência, os 

casos omissos neste Regulamento. 

 

Artigo 10.º 

Entrada em vigor 

O presente Regulamento entra em vigor 15 dias após a sua publicação. 

 

Figueira da Foz, 1 de Julho de 2014          Gerência (Rub.):______________________________  

 

Declaro que recebi, li e concordo com o Regulamento do Cartão MEO Kids 
Academia94 (também remetido via email). 
 

 

Contacto telemóvel/Email do signatário:________________________________ 

 

 

 

Assinatura do Signatário (conforme o B.I./C.C.): _________________________ 

 


