ASSOCIAÇÃO OS MONTANHEIROS

REGULAMENTO
• O Cartão de Sócio é intransmissível. Apenas os Sócios na posse do seu cartão poderão usufruir das regalias
contempladas neste documento;
• Só terão direito a essas regalias os Sócios após 2 meses de inscrição, mediante a apresentação do cartão e que
provem ter as quotas regularizadas;
• Os Sócios não podem usar estas regalias para fins comerciais próprios, nomeadamente nas questões
apresentadas abaixo nas alíneas 1.b e 2.c

REGALIAS DOS ASSOCIADOS
1) Entradas nas Grutas
a) O Sócio tem direito a entrar gratuitamente nas cavidades vulcânicas Algar do Carvão e Gruta do Natal,
geridas pela associação, dentro do normal período de abertura ao público, mediante a apresentação do seu
cartão de associado.
b) O Associado tem direito a levar um acompanhante;
2) Compra de produtos editados (livros, CDs e outras publicações similares) pela associação:
a) O Associado tem direito a descontos de até 30%, consoante o estabelecido para cada produto;
b) As aquisições devem ser feitas na Sede da associação. Os descontos não se aplicam nas compras feitas nas
lojas dos Centros de Visitantes das grutas;
c) Cada sócio poderá adquirir até um máximo de 3 unidades de cada produto;
3) Cursos e Ações de Formação
a) O associado tem direito a usufruir dos Descontos, previamente definidos, aquando das inscrições em cursos
e acções de formação, organizados pela associação.
b) Na maioria das situações o associado beneficiará ainda de Prioridade na inscrição.
4) Outras regalias
a) Taxa de inscrição grátis e desconto de 25% nas mensalidades Plus e Plus em Forma, no ginásio “Fit Plus” do
Terceira Mar Hotel

ENTRADAS NAS GRUTAS

1) ABERTURAS NORMAIS *
a) Os Bilhetes Normais de entrada em cada uma das grutas, só podem ser utilizados no próprio dia em que
foram adquiridos;
b) Os Bilhetes Únicos permitem uma única visita a ambas as grutas no mesmo dia ou em dias diferentes e só
podem ser utilizados durante a época de aberturas em que foram emitidos.
c) A entrada de crianças com idade inferior a 12 anos é gratuita e só é permitida quando acompanhadas de um
adulto pagante.
2)
a)
b)
c)
d)

ABERTURAS EXTRAORDINÁRIAS* (período de aberturas semanais – 4 dias/semana)
Marcação 48 horas antes da visita
Sujeita à disponibilidade
Menos de 30 pax: Custo único de 270€
Mais de 30 pax: 9€/pax

* A época de abertura anual é fixada e publicitada no início de cada ano civil em www.montanheiros.com

A Direção

