
 

Www.footfunny.net 

footfunny@gmail.com 

 91 388 92 93 

 Rua da Felgueira, nº178,  

4585-352 Rebordosa 

GPS: +41° 11' 57.71", -8° 25' 46.84" 

 

Situado à entrada de Rebordosa, (Porto - Saída da A4 Campo - Gan-

dra - Rebordosa - 1º semáforos virar à Esquerda - 100m à frente 

virar à Direita), o complexo desportivo é dotado de 3 campos: 2 

campos de Relva sintética e 1 campo multiusos. 

CROSS 

TRAINING 

KIDS  

Convite 

Vale 1 Aula Grátis 

 

Nome Convidado 

 

Contacto 

 

E-mail (do aluno ou de um familiar próximo) 

 

Localidade 

Entrega este convite na receção da FOOT FUNNY 



 

Preçário: 

1x por semana: 10€/mês 

 

Inscrição: 10€ 

Reinscrição: 5€ 

 

 Juntamente com a Inscrição terá que 

pagar a 1ª mensalidade. 

 A reinscrição será paga no reinício da 

época, ou seja, no início de Setembro.   

 A Inscrição Inclui: Seguro desportivo.  

INSCRIÇÕES 

Terá que ser feita na Receção do Foot 

Funny ou por email, desde que acompanhada dos 

seguintes documentos: 

1) Ficha de inscrição devidamente preenchida; 

2) Uma Fotografia 

3) Cartão de Cidadão do encarregado de educa-

ção e do participante  

4) Pagamento por transferência bancária, referên-
cia Multibanco, MB way ou numerário.  

NORMAS DE FUNCIONAMENTO 

DESTINATÁRIOS/ IDADES 

Destina-se a crianças dos 6 aos 14 anos. 

MENSALIDADES 

As mensalidades deverão ser liquidadas até ao 

dia 10 de cada mês sob pena de multa.  

 

CALENDÁRIO LETIVO 

Início das Atividades: 2 de Setembro de 2020.  

Fim das Atividades: 31 de Julho de 2021.  

Haverá interrupção das atividades nos Feriados a 
designar  

 

.  

 
CROSS TRAINING 

KIDS 

Dia da Semana e hora Quarta-feira 

Nº mínimo alunos 6 

Hora 19h 

Descrição 

Treino funcional com o objetivo 

de  ensinar habilidades motoras 

fundamentais e padrões de 

movimento para melhorar a 

capacidade física. São aulas 

muito desafiantes, divertidas, 

criativas e adaptadas às capa-

cidades de cada criança.  

Exemplos 
  Exercícios de coordenação, equilí-

brio, força, resistência, velocidade, 
agilidade, etc...  

VEM TREINAR PARA SER O 

MELHOR! 
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