
 

 

 

CIRCULAR INFORMATIVA ZONAL DE JUVENIS 
12 e 13 dezembro de 2020 

 
 

Exmos. Senhores 

 

Informamos que as inscrições para o Torneio Zonal de Juvenis – SUL, devem ser enviadas para o 

seguinte E-mail: inscricoes@andl.pt, juntamente com a ficha de dados do clube, enviada em anexo, 

impreterivelmente até ao dia 03 de dezembro de 2020, até às 17h00. 

 

Os períodos de aquecimento seguem em anexo. No entanto, informamos que poderão ser 

ajustados de acordo ao número de participantes por prova. 

 

O valor de cada inscrição é de 2,20 Euros (Dois Euros e vinte cêntimos). 

 

IBAN ANDL: PT50. 0007. 0000. 0019. 7413. 5282. 3 (Associação de Natação do Distrito de 

Leiria). Realizar o pagamento apenas, quando for enviada a fatura por parte da ANDL. O 

comprovativo deve ser enviado por email a partir do dia 7 de dezembro 2020 (inscricoes@andl.pt, 

com indicação do clube). 

 

Na sequência da atribuição da organização do Torneio Zonal de Juvenis, pela FPN, a ANDL vem por 

este meio informar que, em parceria com o Hotel Eurosol, irá disponibilizar condições vantajosas 

para o alojamento de atletas e equipa técnica dos clubes participantes, nos dias de competição. 

 

ALOJAMENTO 

“Eurosol Leiria & Jardim***”, situado em pleno tecido urbano da cidade de Leiria (Cimo da Av. 

Marquês de Pombal). 

 

 



 

 

A reserva de alojamento terá de ser efetuada para os seguintes emails:  

Sr. Manuel Baptista: manuel.a.baptista@eurosol.pt 

Dra. Lucília Faustino: lucilia.s.faustino@eurosol.pt  

Alojamento 

Contatos do hotel: 
 
 Telf: +351 244 849 849 

Fax: +351 244 849 840 
 Telm: +351 962 109 511  
 

€ 

 

 

 

 

 

Devido ao estado pandémico que estamos a atravessar, o Torneio poderá ser cancelado 
por ordens externas à ANDL. 
 
ANEXOS: 

 

 Regulamento do Torneio 

 Termo de Responsabilidade do responsável pela equipa 

 Declarações de deslocação 

 Manual de procedimentos 

 Ficha de dados do clube 

 Horários de aquecimento 

 

Com os melhores cumprimentos 

 

A Direção 

 

& jardim *** 
Alojamento e pequeno almoço buffet 

Single: 49,00€ 
Twin: 58,00€ 

Twin com divâ: 87,00€ 
 


