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Proposta de Protocolo  

EUROPACOLON - Portugal  

Associação de luta contra o cancro do intestino 

  

 

O Parque Health Club (PHC) é um espaço inovador para a prática de exercí-

cio físico situado na Zona Industrial da Maia. Este proporciona aos seus asso-

ciados a possibilidade de realizar as mais recentes modalidades da área do 

fitness com o acompanhamento de profissionais credenciados, aliado a um 

espaço exterior onde pode praticar futebol, ténis e paddle. É um clube orienta-

do para as actividades em familia, nesse sentido, criamos o Parquekids onde 

potenciamos o máximo de desenvolvimento das crianças na sua vertente for-

mativa. 

Este conceito permite, num espaço só, conciliar as actividades ditas de Out-

door e Indoor, numa prática de exercício físico muito abrangente. 

O Parque Health Club vem por este meio apresentar, as condições especiais 

para os membros da Europacolon – Portugal ( Associação de Luta Contra o 

Cancro do Intestino).  

O presente protocolo abrange as seguintes condições: 

 

 O Parque Health Club obriga-se a proporcionar aos sócios da vossa asso-

ciação (e respectivo familiar directo), o acesso ao Clube e utilização livre 

dos equipamentos e seguintes serviços: 

 

o 2 toalhas (Uma grande e uma pequena) 

o Produtos Higiene (gel de banho) 

o Monitores de frequência cardíaca Polar (sujeitos à disponibilidade do 

momento) 

o Sauna e Turco Unisexo (dentro de cada zona de Balneário) 

o Sala de Cardio e Musculação com acompanhamento de professores 

licenciados e com formação específica; 

o Circuito Training; 
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o Aulas de Grupo: Localizada; Step; Sabores&Ritmos; Pilates; Freestyle; 

Total Condicionamento; Savate (Boxe Francês); Karaté; Cycling; 

o PARQUEKIDS: Ballet; Futebol; Hip-Hop; Karaté; Rugby; Ténis; 

o Aluguer de Espaços Exteriores: 2 campos de Ténis; 2 campos de Pad-

dle; 1 campo de relva sintéctica de Futebol de 7 ou 2 campos de Futebol 

de 5; 

 Os valores cobrados pela adesão ao Clube, pela sua utilização e dos res-

pectivos serviços serão pagos pelos associados (e respectivo familiar direc-

to) através de transferência bancária; 

 A adesão como Associados do Parque Health Club por parte dos vossos 

membros ( e respectivo familiar directo) será realizada nos termos e condi-

ções previstos para os Associados individuais (Procedimento/Regulamento 

Interno); 

 A Europacolon - Portugal compromete-se a divulgar, internamente entre 

os benefeciados através de acções de divulgação (e-mail; distribuição de 

flyers, internet; acção local de esclarecimentos sobre o Clube), as condi-

ções especiais na inscrição no Parque Health Club. 

 O presente Protocolo tem um contracto inicial de fidelização de 06 (seis) 

meses, renovado automaticamente a partir do 7º mês, podendo ser suspen-

so com prévio aviso de 30 (trinta) dias de antecedência. 

 Ao abrigo deste Protocolo os vossos associados irão beneficiar das seguin-

tes condições comerciais: 

 

o Jóia inscrição inicial (75€) - será OFERTA, existindo apenas um paga-

mento de 35€, para custos administrativos (que já incluem o Seguro 

Anual Obrigatório e Avaliação Física Inicial); 

o Cartão Livre Acesso (todos os dias): 50€/mensal; 

o Cartão Livre 3 x Semana: 40€/mensal. 
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O presente Protocolo representa o acordo entre a Europacolon - Portugal e o 

Parque Health Club e apenas poderá ser alterado por documento escrito e 

assinado por ambos. 

 

Maia, 16 de Fevereiro de 2009. 

 


