CONTRATO DE

CIRCULAR Nº 03/11

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Porto, 24 Jan 2011

CONTRATO ENTRE CLUBE EDP / GLOBAL WELLNESS CENTRES – GWC
Afim de continuar a proporcionar aos seus Sócios (efectivos) a obtenção de serviços de qualidade e a
preços especiais, a Direcção do Clube do Pessoal da EDP, celebrou um Contrato com a GLOBAL
WELLNESS CENTRES – GWC, que tem por objecto a prestação de serviços de Correcção Postural aos
Sócios do Clube.
Os serviços prestados pela GWC compreendem :
- consultas diagnóstico
- solicitação de exames para diagnóstico, terapia e prevenção
- execução de ajustamentos através do sistema tecnológico Proadjuster
- execução de exames especificos
- organização de palestras educativas
- elaboração de ficheiros clínicos dos sócios observados e em tratamento
que serão prestados por um especialista em Correcção Postural, acompanhado sempre de um assistente
técnico
Os serviços terão lugar na Rua Camilo Castelo Branco, 46 – r/c em Lisboa às terças e quintas das
8,30 às 11,30 horas.
Esta iniciativa poderá, futuramente, ser estendida a outros locais e acrescida de outros serviços que
contribuam para o bem estar dos Sócios do Clube.
Os Sócios (efectivos) do Clube, que pretendam usufruir desta saudável prática, devem, para o efeito,
contactar a GWC através do telefone nº 218 969 164, onde lhes serão dadas todas as informações
necessárias.
As consultas e tratamentos são comparticipadas pelo Clube EDP. O Sócio pagará um valor de 60
euros, por cada pacote de 5 sessões de tratamento (não reembolsáveis), e que serão adquiridos
directamente pelo Sócio interessado, na GWC.
Os Familiares directos dos Sócios (cônjuge, filhos e pais), poderão, nas Instalações da GWC, usufruir
de um desconto de 30% na primeira consulta e de 10%, nos tratamentos, tendo por base as suas tabelas de
preços. Mais informações poderão ser obtidas em www.globalwellnesscentres.com .
A DIRECÇÃO DO CLUBE
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