
 

REGULAMENTO GERAL COLÔNIA de FÉRIAS 2021 
Período: 04 a 28 de janeiro  
Noite de Aventuras: 29 de janeiro  
Colônia Online: 05 a 28 de janeiro  
 

A Associação Leopoldina Juvenil e Equipe Motiva-Ação têm a honra de receber você na Colônia de Férias 2021. 
E para que tudo ocorra dentro do planejado, informamos nosso regulamento. 
 

LOCAL DE CHEGADA/SAÍDA (QG): Quadra Poliesportiva - grupo super tens (10 a 12 anos), Churrasqueira – grupo  
teens  (8 e 9 anos) , Salão Vila Rica - grupo Kids (6,5 a 8 anos). 
 

HORÁRIO CHEGADA E SAÍDA: de segunda à sexta-feira, das 13h30 às 18h. 
Os pais deverão deixar seu filho às 13h30 e buscá-lo às 18h no local de acordo com o seu grupo. As crianças  
autorizadas formalmente na ficha de inscrição pelos pais, estarão liberadas a circular pelo Clube a partir das 18h.  
Os demais ficarão aguardando a chegada dos pais/responsáveis no seu QG com a equipe de professores ou 
coordenação. Tolerância do horário de chegada no QG para início das atividades: 14h 
Haverá uma tolerância de 15 min sobre o horário de saída, ou seja, até às 18h15min. Qualquer emergência ou 
imprevisto em relação à saída da criança, os pais/responsáveis deverão entrar em contato com o professor líder ou 
Secretaria de Esportes, fone 3323-4334, até às 18h. 
SEGURANÇA: as crianças ficarão sob a responsabilidade da equipe somente a partir da sua chegada às 13h30min. 
 

INÍCIO DAS ATIVIDADES: 14h, conforme cronograma e programação. O deslocamento das crianças de uma atividade 
para outra será realizado pela equipe de professores. 
 

LANCHE: Não manusearemos com o lanche da criança, o mesmo ficará na sua mochila, e deverá estar em uma  
bolsa térmica, só podendo retirar quando for consumido. Sua bebida se estiver identificada com o nome da criança 
 e após higienização poderá ficar na geladeira, sendo de autonomia da criança a entrega e retirada do mesmo.  
 
 

PERTENCES: Também não manusearemos com os pertences das crianças, portanto, somente a criança poderá retirar 
sua roupa, toalha, chinelos, toucas, etc. da mochila, identificado com o seu nome. Pedimos que de preferência que já 
venham vestidos com sunga ou maiô/biquíni para facilitar sua autonomia e rotina. É fundamental que a criança esteja 
usando roupas e tênis confortáveis e adequados para a prática das atividades propostas, bem como máscara de tecido 
que deverá ser trocada a cada troca de atividade, por isso deverá trazer máscara de reservas. 
Importante: A equipe não se responsabiliza por aparelhos celulares, tablets, brinquedos, objetos de valor ou joias que  
a criança tenha trazido para as atividades. Portanto, solicitamos que não tragam. 
 

DISTRIBUIÇÃO DAS CRIANÇAS: Será a cargo da coordenação da Equipe Motiva-Ação: Grupo Kids de 6 anos e meio a 7 
anos;  Grupo Teens de 8 anos a 9 anos e Grupo Super Teens de 10 a 12 anos. 
 

OBRIGATÓRIO: O uso da máscara de tecido, garrafa de água, regata e touca da colônia e boia na piscina para as  
crianças que não sabem nadar.  
 

ATIVIDADE AQUÁTICA:  A criança deverá vir de casa com o protetor solar aplicado, além de trazer chinelos e toalha. 
IMAGEM: Ao inscrever seu(s) filho(s), o responsável no ato autoriza a imagem (fotos e vídeos) do seu(s) filho(s)  
no site da Equipe Motiva-Ação e Associação Leopoldina Juvenil, material gráfico e ou programas na TV, para fins de 
divulgação. 
 

INSCRIÇÃO: Os cinco dias da semana contratados no ato da inscrição deverão ser cumpridos; faltas não poderão ser 
recuperadas, e nem será concedido qualquer desconto; a frequência em dia não contratado implicará em cobrança de 
diária extra, além do pacote contratado. O pacote contratado no formulário de inscrição não poderá ser alterado 
durante ou após a utilização do serviço. A cobrança será feita através de DOC com vencimento em 31/01/21 ou 
28/02/21, conforme data de inscrição, ou a vista, e de acordo com o número de dias contratados no formulário. 
Alterações no plano e cancelamento deverão ser comunicados à Secretaria de Esportes até 27/12/2020. Importante o 
preenchimento completo da ficha de inscrição da criança. 


