
 
 

NORMAS E DATAS DE MARCAÇÃO PARA 2016 
 

ÉPOCA BAIXA:     01JAN/08ABR  e 01OUT/31DEZ. 
ÉPOCA MÉDIA:    09ABR/17JUN e 10SET a 30OUT.  
ÉPOCA MÉDIA/ALTA:    18 a 24JUN e 03SET/09SET.  
ÉPOCA ALTA:      25JUN/02SET. 

 
Marcações épocas  MÉDIA/ALTA e ALTA 

 

SÓCIOS EFECTIVOS: 
 
a) - Segundo Sábado de Janeiro (09Jan2016) e os 2 (dois) dias úteis seguintes (11 e 
12Jan2016). Neste período a aplicação só está disponível para o CCDRM. 
 

A marcação efectua-se pessoalmente ou por um representante, acompanhado da declaração do 
sócio representado, sendo que, o representante apenas pode fazer uma marcação. O critério de 
prioridade é por ordem de chegada. 
 

b) - Os associados residentes na Madeira e nos Açores, e apenas estes, poderão fazer a sua 
inscrição telefone ou e-mail.  
 

Nas épocas MÉDIA/ALTA e ALTA o período mínimo de marcação é de 7 (sete) dias e o 
máximo de 14 (catorze), com entrada e saída ao Sábado. 
(Permite-se a marcação de 7 dias em época Média-Alta + 7 dias em época Alta. Não se 
permite, que no somatório de uma marcação que incida sobre as duas épocas, sejam 
ultrapassados os 14 dias). 

 

 
Marcações épocas MÉDIA, BAIXA  
e vagas na MÉDIA/ALTA e ALTA 

 

TODOS OS ASSOCIADOS. A partir do dia 13Jan2016 inclusive até 31Dez2016.  
 

A marcação efectua-se pessoalmente via telefone, telemóvel ou Website. 
 

Na marcação sem ser pessoal, após a confirmação da mesma, o associado enviará o cheque pelo 
correio no prazo de 8 (oito) dias, endereçado ao CCDRM, ou efectuará transferência bancária, 
com posterior envio do justificativo da operação, indicando no mesmo o número da reserva. Os 
apartamentos poderão, eventualmente, ser utilizados por não sócios – familiares de sócio – sob  
responsabilidade  deste último, para as vagas existentes, em qualquer época, a partir de 1 de 
Março de 2016. O pagamento é feito na íntegra, acrescido de 20%.  
 

A exemplo dos anos anteriores mantém-se a caução no valor de €100,00 que será 
depositada no CCDRM na altura do levantamento das chaves, e restituída no acto da sua 
entrega, se não existir utilização dolosa do apartamento, ou coimas por regularizar.  
 

As saídas e entradas nos apartamentos, são respectivamente às 13h00 e 16h00, estando o 
não cumprimento desta norma, sujeito a coima.  
                                                                                                                      


