
Identificação

Renovações

Novo Sócio

Nome

Casal Silver: 1450€

Casal Silver: 1520€

Individual Silver: 780€

Individual Silver: 820€

Junior Silver: 250€

Junior Silver: 250€

Morada

Cidade Código Postal

Telemóvel

-

Email

NIF

Telefone

H’Cap (EGA) Home Club

1

Subscrição Silver Anual 2021 
Amendoeira Faldo Course, Amendoeira O’Connor Jnr. e Amendoeira Academy

Li e aceito os Termos e Condições (pág.2), de acordo com o Regulamento (EU) 2016/679 do Parlamento Europeu e do Conselho  
de 27 de abril de 2016.

Para uso interno:

Número  
de subscritor

AssinaturaData

Data de início  
da subscrição

/

/

/

/

Nota
Confirmo que todas as informações fornecidas são verdadeiras e precisas. A minha assinatura indica que eu entendo e concordo que a Morgado  
da Lameira, SA. tem o direito de rescindir a minha subscrição e / ou jogar privilégios em qualquer momento por uma conduta considerada irracional 
ou para reincidente de regras e / ou políticas estabelecidas pelo campo de golfe e / ou seus funcionários. Também entendo que nenhum reembolso  
da minha subscrição será devolvido por qualquer motivo e que minha subscrição não é transferível.

Época Baixa Época Média Época Alta
Silver Green Fees

36€ 46€ 55€

Época Baixa - Dez, Jan, Jul e Ago | Época Média - Nov, Fev, Mai, Jun e Set | Época Alta - Mar, Abr e Out



Subscrição Silver Anual 2021

TERMOS E CONDIÇÕES

1. Validade
Subscrição válida de 1 de janeiro até 31 de dezembro de 2021.

2. Pagamento
Em numerário, cartão de crédito ou débito, transferência bancária ou cheque à ordem de Morgado da Lameira, S.A.

3. Regras para Amendoeira Faldo Course, Amendoeira O’Connor Jnr. e Amendoeira Academy Course

3.1 - Para além das facilidades diárias, os subscritores anuais ficam habilitados a participar nas competições, sujeitos aos regulamentos do clube.

3.2 - O acesso aos campos de golfe só é permitido após o check-in na loja do campo de golfe.

3.3 -  A subscrição é pessoal e intransmissível.

3.4 - A Direção reserva-se o direito de terminar a subscrição sem aviso prévio, na eventualidade de incumprimento das regras estabelecidas. 

3.5 - Os grupos de saída são compostos por 4 jogadores.

4. Aos Subscritores Silver são ainda concedidos os seguintes benefícios: 
4.1 - 20% de desconto nos bares, buggy bar, restaurantes, loja de Golfe (com exceção dos artigos em promoção), alojamento, aluguer  

de equipamento e campos desportivos no Amendoeira Golf Resort, exceto o campo de futebol de relvado, mediante a apresentação  
do respetivo cartão.

4.2 - O titular da subscrição tem direito a convidar até 6 jogadores por dia, mediante disponibilidade. Estes convidados beneficiam de uma tarifa 
especial no Amendoeira Faldo Course, Amendoeira O’Connor Jnr. e no Amendoeira Academy Course, sempre que acompanhados pelo próprio 
subscritor. Tarifa especial para 2021 é de 60€ por volta e por jogador. Buggy incluído e sujeito a disponibilidade.

4.3 - 15% de desconto em lições de golfe.

4.4 - Oferta de buggy ou trolley durante os dias de jogo. Sujeito a disponibilidade.

4.5 - Oferta de 1 token para utilização no campo de prática, no dia do jogo, 1 hora antes da hora de saída. Sujeito a disponibilidade.

4.6 - Atribuição de cartão Amendoeira Premium.

4.7 - Subscritores Silver Anuais como sócios do Amendoeira Clube de Golfe beneficiam de preços preferenciais na maioria dos campos de golfe
nacionais (ao abrigo do acordo de reciprocidade), mediante apresentação do respetivo cartão de sócio. 

4.8 - Oferta da Subscrição Amendoeira Clube de Golfe, incluindo a federação e cartão CNIG.

4.9 - Torneios do Amendoeira Clube de Golfe periódicos, 1 Medal mensal e 5 tempos diários bloqueados para os subscritores, exceto em dias 
de torneio nos 2 campos.

4.10 - 1 Voucher green fee no Amendoeira Golf Resort. Válido para Individual e Casal.

4.11 - 2 Green fee free vouchers em Palmares Ocean Living & Golf. Válido para Individual e Casal.

4.12 - Preços especiais em Praia del Rey e West Cliffs.

4.13 - Member get Member: Crédito em F&B até 100€ (para o sócio e o novo sócio).

4.14 – Juniores até 18 anos de idade (inclusive).

5. Reserva de Tee Times
5.1 - No ato da reserva é necessário informar o nome e número de subscritor.

5.2 - O check-in obriga a apresentação do cartão de subscritor.

5.3 - Nos campos do Amendoeira Golf Resort, os subscritores anuais podem reservar tee times, com 15 dias de antecedência, de acordo  
com a disponibilidade do campo.

5.4 - Tee times que sejam marcados pelo subscritor e não utilizados são considerados como no-show e serão cobrados ao valor de 50€. O 
Amendoeira Golf Resort reserva-se o direito de negar o acesso aos seus campos de golfe sempre que existam valores pendentes  
de pagamento (inclusive taxa de no-show).

Morgado da Lameira, 8365-006 Alcantarilha - Algarve, Portugal | T. +351 282 320 820 | E. amendoeira@amendoeiraresort.com

www.amendoeiraresort.com


