PROTOCOLO STFPSN / SOLINCA
Condições especiais de adesão para Associados:
a) Oferta do Valor da joia aos Associados STFPSN que se inscrevam até ao
dia 28 de janeiro de 2018;
b) Após essa data o valor da joia é fixado em 40,00€, com devolução de 50%
caso completem 12 treinos em 30 dias;
c) Acesso global a todos os clubes com preços Corporate 2 ou 3;
d) Oferta de um convite de semana a todos Associados STFPSN no Solinca
(Convites válidos para primeiras utilizações);
e) Condições apresentadas extensíveis a familiares diretos.

Corporate 1 STFPSN
•
•
•
•
•

Acesso ao ginásio, piscina, sauna, jacuzzi, banho turco e todas as aulas
de grupo
Inclui 1 sessão mensal de aconselhamento alimentar no clube
Inclui Avaliação Física Inicial e definição de plano de treino
Válido para entradas no clube em regime de horário parcial*
Valor de 6,99€ / semana
*Horário Parcial:
Solinca Maia Jardim: 7h‐9h ou 12h‐16h
Solinca Norteshopping: 7h‐12h ou 14h‐18h ou 21h‐23h
Solinca Dragão: 7h‐12h ou 14h‐18h ou 21h‐23h
Solinca Foz: 7h‐12h ou 14h‐18h
Solinca Porto Palácio Hotel: 7h‐18h ou 20h‐22h
Solinca Gaia: 7h‐12h ou 14h‐18h ou 21h‐22h
Solinca Rio Tinto: 7h‐12h ou 14h – 18h
(horário livre sem restrições ao fim de semana e feriados: 09h às 20h aos sábados;
09h às 18h aos domingos e feriados)
Em futuros clubes no Porto e nos clubes de Viana, Braga, Guimarães, Vila do Conde
e Lisboa pedimos para fazerem consulta de horários previamente.

Corporate 2 STFPSN
•
•
•
•

•
•
•

Acesso ao ginásio, piscina, sauna, jacuzzi, banho turco e todas as aulas
de grupo
Inclui 1 sessão mensal de aconselhamento alimentar no clube
Inclui Avaliação Física Inicial e definição de plano de treino
Válido para entradas no clube das 07:00 às 18:00 e das 20:00 às 22:00
(ou 23:00 no caso de clubes que encerram a esta hora – em Lisboa
todos os clubes encerram às 23h00 mas no Norte temos alguns que
encerram 1 hora mais cedo)
(horário livre sem restrições ao fim de semana e feriados: 09h às 20h
aos sábados; 09h às 18h aos domingos e feriados)
Valor de 8,99€ / semana – Valor c/toalha‐9,49€
Oferta de cliente global (possibilidade de treinar em qualquer clube
Solinca* – Lisboa e Norte, atuais e futuros)
*exceto Solinca Laranjeiras

Corporate 3 STFPSN
•
•
•
•
•
•

Acesso ao ginásio, piscina, sauna, jacuzzi, banho turco e todas as aulas
de grupo
Inclui 1 sessão mensal de aconselhamento alimentar no clube
Inclui Avaliação Física Inicial e definição de plano de treino
Horário Livre (07h às 23h durante a semana; 09h às 20h aos sábados;
09h às 18h aos domingos e feriados)
Valor de 9,99€ / semana – Valor c\toalha‐10,79€
Oferta de cliente global (possibilidade de treinar em qualquer clube
Solinca*)
*exceto Solinca Laranjeiras

IMPORTANTE:
Para que os Associados STFPSN ‐ Sindicato dos Trabalhadores em Funções Públicas e
Sociais do Norte beneficiem das condições especiais da Solinca Health & Fitness S.A, devem
apresentar o comprovativo da condição, sob a forma de cartão de sindicalizado, ou
declaração do sindicato.
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