Taxas Diversas
Informações e
inscrições

Visitante ou Aluno de polo
para aula e passeio a cavalo

Cavalgada de 15min
pelo Campo de Polo

Polo Club Polomar Associação Desportiva
entre em contato com:
Secretária: t +55 71 3512 6469
Instrutor:
m +55 71 99929 1337
info@polomar.com.br
Visite-nos:

KM 59 Rod. BA 099 - Praia do Forte - BA
poloclub.polomar.com.br

Visitante ou Aluno de Polo para
aula individual de equitação ou
polo (com reserva)

R$ 570 cada

Passeio (fazenda 1:30-2h)
mínimo 3 pessoas.

R$ 190 p/pessoa

Passeio (praia) mínimo 3 pessoas

R$ 220 p/pessoa

Passeio de 15 min, no campo de polo
acompanhado por um guia

R$ 40 cada

Taxa de Inscrição de Torneio
(por pessoa)

R$ 760 cada

Taxa para ambulância (se decidido
pela maioria) - diária

R$ 210 cada
jogador

Cavalo no pasto da fazenda com groom (para sócio)

R$ 670/mês

Cavalo na baia com groom

R$ 850/mês

Cavalo no pasto sem groom

R$ 450/mês

Cavalo na baia para não sócio

R$ 30/dia

Todos os preços incluem 2kg de ração diária,
sem veterinário ou ferrador

Hospedagem

Hospedagem quarto Casal
(Café da manhã incluído)

R$ 600

Hospedagem Apto 2 quartos casal, sala e
cozinha (Café da manhã incluído)

R$ 1.000

Polo Club e
Polo Academy
Praia do Forte, BA
Polo Club Polomar
Associação Desportiva

Sócios HCP-1 ou > federado

O jogo e
o jogador
de Polo
Duas equipes de quatro
jogadores competem entre
si 4 a 6 tempo de 6:30 min
de jogo efetivo.
O objetivo do jogo, como
no futebol, é fazer o gol na
trave do adversário, batendo na bola com o taco.

Predisposição para o jogo
em equipe e amor pela natureza e pelo cavalo.
Estas são qualidades para
se tornar um jogador de
Polo, divertindo-se!

O Clube
O Clube de Polo Polomar é
a casa do Polo na Bahia.
Localizado ao lado do Mirante Praia do Forte, em
um oásis natural de 400
hectares.
O polo não é apenas um
jogo dinâmico e emocionante.

Uma oportunidade exclusiva para estar em contato
com a natureza, se divertir
e conhecer novos amigos.
O Club House, com Restaurante, oferece um ambiente amigável e elegante,
de relaxamento esportivo
para toda familia, com
area para massagem, piscina para sócios e seus
dependentes.

Alunos
Aluno iniciante: com pouca experiência geral de equitação

Aula de Polo com Bater a Bola, com
instrutor, por 1h, com 2 cavalos, ou
bater bola por 15 min. seguida de
prática de 4 chukkers entre alunos,
(mínimo de 2), por 1h.

Ter
Qui
Sáb
Dom

às 15:00h
às 15:00h
às 10:30h
às 15:00h

R$ 500 mensal

Aluno HCP -2: equitação aceitável,
com pouca experiência em bater
bola e jogo de polo

Bater a bola, independentemente,
sem instrutor, por 1h, com 2 cavalos, ou bater bola por 15 min. seguida de prática de 4 chukkers entre
alunos HCP -2, (mínimo de 2), por
1h.

Ter
Qui
Sáb
Dom

às 16:00h
às 16:00h
às 09:30h
às 16:00h

R$ 980 mensal

4 vezes ao mês não cumulativas
(màximo 12 meses para se tornar
um sócio com licença federada)

4 Vezes ao mês não cumulativas
(màximo 6 meses)
Aula extra

Alunos HCP -2

R$ 100 cada

Prática extra

R$ 200 cada

Socio HCP -1 ou >, com titulo A, B
ou E: que tenha efetuado exame
de polo (ver regulamento interno)
ou licença federal

Qua
Sex
Sáb
Dom

às 16:00h
às 16:00h
às 16:00h
às 09:30h

A/E - Socio Adulto > 25 anos green fee

R$ 4.500 anual

B - Socio Junior 19 - 25 anos
ou membros de família de sócio
A/E (côniuge ou filhos 6 - 18) green fee

R$ 1.000 anual

Bater a bola, independentemente,
sem instrutor, por 1h, com 3-4 cavalos, ou bater bola por 15 min.
em seguida participar de prática,
por 1h.
(Socio E, màximo 12 meses para
se tornar um sócio com titulo A)

R$ 1.680 mensal

Prática extra

R$ 300 cada

Visitante ou Jogador de polo
não sócio, federado ou não
Visitante Socio HCP -2
Bater a bola, independentemente por 1h, com 2 cavalos, ou bater bola por 15 min seguida de
prática de 4 chukkers entre alunos, (mínimo de 2), por 1h

R$ 570 p/pessoa

Visitante Socio HCP -1 ou >
Bater a bola, independentemente
por 1h, com 3-4 cavalos, ou bater
bola por 15min em seguida participar de prática, por 1h.

R$ 760 p/pessoa

Passeio (fazenda 1:30-2h)
mínimo 3 pessoas

R$ 190 p/pessoa

Passeio (praia) mínimo 3 pessoas

R$ 220 p/pessoa

