
Clube de Praticantes Snooker Inglês Borralha 

Modalidades do Clube: 

 

Não Sócios: 

 

 

Sócios: 

Jóia de inscrição: 15 Euros 

1ª modalidade:  

 
Pagamento de 5 Euros por mês para poder usufruir do preço por hora de 5 Euros.  
Por exemplo, um sócio que opte pela modalidade 1, gasta por mês 25 Euros para jogar 
uma hora por semana. 
 
 
2ª modalidade:  

 

Funciona como mensalidade, do tipo ginásio ou piscina. Por exemplo, um sócio que opte pela 
modalidade 2, paga uma mensalidade de 18 Euros, pode ir 1hora por semana, 4 horas por 
mês. Fazendo as contas paga por hora 4,5 euros.  

 

 

 

 

3ª modalidade:  

Preço para não 

sócios = 7 

Euros/Hora 

1ª modalidade 

5€/mês €/hora=5€ 

2ª modalidade          

1h/semana=4h/mês                

mensalidade 

18€/mês            

€/hora = 4,5€



 

Funciona como mensalidade, do tipo ginásio ou piscina. Por exemplo, um sócio que opte pela 
modalidade 3, paga uma mensalidade de 26 Euros, pode ir 2 horas por semana, 8 horas por 
mês. Fazendo as contas paga por hora 3,25 euros.  

 

4ª modalidade:  

 

Funciona como mensalidade, do tipo ginásio ou piscina. Por exemplo, um sócio que opte pela 
modalidade 4, paga uma mensalidade de 33 Euros, pode ir 3 horas por semana, 12 horas por 
mês. Fazendo as contas paga por hora 2,75 euros.  

 

5ª modalidade:  

 

Funciona como mensalidade, do tipo ginásio ou piscina. Por exemplo, um sócio que opte pela 
modalidade 5, paga uma mensalidade de 38 Euros, pode ir 4 horas por semana, 16 horas por 
mês. Fazendo as contas paga por hora 2,38 euros.  

 

 

 

 

6ª modalidade:  

3ª modalidade          

2h/semana=8h/mês                

mensalidade 

26€/mês            

€/hora = 3,25€

4ª modalidade          

3h/semana=12h/mês                

mensalidade 

33€/mês            

€/hora = 2,75€

5ª modalidade          

4h/semana=16h/mês                

mensalidade 

38€/mês            

€/hora = 2,38€



 

Funciona como mensalidade, do tipo ginásio ou piscina. Por exemplo, um sócio que opte pela 
modalidade 6, paga uma mensalidade de 50 Euros, pode ir 7 horas por semana, 28 horas por 
mês. Fazendo as contas paga por hora 1,80 euros.  

 

O Clube de Praticantes Snooker Inglês da Borralha é um clube privado, não tendo 
horário definido. Funcionará apenas por marcação. Dado que o Snooker é um desporto 
de elite, cada sócio terá a sala exclusivamente para si, com todas as suas 
funcionalidades (máquina café, televisão, frigorífico com bebidas e aperitivos). As 
marcações poderão ser feitas pelo facebook do clube, por e-mail ou telemóvel, que 
estão em baixo.  

Os sócios têm prioridade sobre os não sócios. 

Horário: 
 segunda a sexta 18.30 até 00.00 

Sábados e domingos  
09.00 até 12 e 14 até 
00.00 

(existirão dias em que o clube estará aberto todo o dia. Quando isso acontecer todos os sócios 
serão avisados por e-mail e pelo facebook do clube ) 

 

 

 

Para entrarem em contacto com o connosco, telefonem: 916306777 ou                                             

email: Clubsnookeringlesborralha@hotmail.com 

Atenciosamente 

A direcção do Clube de praticantes Snooker Inglês da  Borralha 

6ª modalidade          

7h/semana=28h/mês                

mensalidade 

50€/mês            

€/hora = 1,80€

Um sócio que 

consiga trazer para o 

clube 3 sócios novos, 

ganha nesse mês a 

mensalidade nº 3

mailto:Clubsnookeringlesborralha@hotmail.com

