
                    

             

1.    A ACADEMIA TM MINAS funcionará em três turnos de cinco horas cada: tur-

no de 7h00 às 12h; turno de 12h às 17h e turno de 17H às 22h.  

2.    Todos os usuários da ACADEMIA TM Minas deverão ser pagantes mensalis-

tas e/ou por diárias, e/ou parceiros em acordos específicos para o treinamento 

do tênis de mesa, e/ou participantes inscritos em torneios, regulares ou especi-

ais.  

3.    As parcerias para o treinamento do tênis de mesa ocupam dias e horários es-

pecíficos que deverão ser divulgados e preservados.  

4.    A partir do corrente mês (janeiro de 2021), o valor da mensalidade será de R$ 

100,00 (cem reais). Usuários mensalistas poderão usar a ACADEMIA TM 

Minas às terças e quintas-feiras, entre 17h e 22h, sem pagamento adicio-

nal.   

5.    A utilização da ACADEMIA TM Minas em dias e horários diferentes de terça e 

quinta feira, entre 17h e 22h, estará condicionada a um grupo mínimo de quatro 

jogadores e ao pagamento individual de uma diária por turno (período específi-

co de cinco horas) de utilização.  

6.    A partir do corrente mês (janeiro de 2021), o valor da diária individual, por tur-

no de utilização, será de R$ 10,00 (dez reais) para mensalistas e de R$ 30,00 

(trinta reais) para não mensalistas.  

7.    Para a participação em um Torneio Regular, sem premiação, realizado no sá-

bado ou no domingo, o valor da inscrição individual será de R$ 10,00 (dez re-

ais) para mensalistas e de R$ 20,00 (vinte reais) para não mensalistas.  

8.    Para a participação em um Torneio Especial, com premiação (“Torneio de Di-

visões”), realizado no sábado ou domingo, o valor da inscrição será de R$20,00 

(vinte reais) para mensalistas e de R$30,00 (trinta reais) para não mensa-

listas. 

9.    Os atletas que participarão dos torneios de sábado, pagarão metade do valor 

da inscrição caso retornarem aos domingos. Ficando assim, R$ 5,00 (cinco re-

ais) para mensalistas e R$ 10,00 (dez reais) para não mensalistas. 

10.    Não utilizaremos mais dinheiro (cédula) para o pagamento de mensali-

dades, diárias, ou inscrições em torneios.  

11.    Para o pagamento de mensalidades, diárias e inscrições em torneios todos 
os usuários deverão fazer um Pix ou Transferência Bancária para a conta da 
ACADEMIA TM Minas, com registro automático do nome, data e horário (para 
as pessoas que tiverem dificuldade, um “amigo” oferecerá ajuda).   
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