REGULAMENTO COLÔNIA CLUBE DOS CAIÇARAS / JANEIRO 2019
1. HORÁRIOS E FAIXAS ETÁRIAS
1.1. A colônia de férias ocorrerá de 07 de Janeiro a 01 de Fevereiro de 2019, em turno parcial, integral, e horário estendido
(até às 19h) por diárias ou pacotes semanais. Os pacotes semanais se iniciam às segundas-feiras e terminam as sextasfeiras.
1.2. As crianças poderão ser entregues ou retiradas da colônia em qualquer horário. A tolerância para a retirada da criança
é de até 20 minutos após o período contratado. Encorajamos que entreguem e retirem as crianças nos horários normais
para que não percam as atividades.
1.3. As turmas serão divididas por faixas etárias. Serão aceitas crianças de 03 até 12 anos.
1.4. Irmãos, parentes e amigos deverão sempre ficar dentro dos grupos de suas faixas etárias e só serão permitidos em
outras faixas a critério da T2N.
2. INSCRIÇÕES
2.1. Somente sócios ou convidados indicados pelos sócios poderão realizar a inscrição.
2.2. A inscrição na colônia será feita diretamente na secretaria do clube, ou via internet www.t2n.com.br e o pagamento
será disponibilizado através do PagSeguro ou depósito bancário (se faz necessário o envio do comprovante para
colônia@t2n.com.br para assim validar a inscrição).
Banco Itaú – Agência: 0309 – C/C 33090-0 – CNPJ 09.279.460/0001 -75 - T2N RECREAÇÃO ESPORTE E LAZER LTDA.
2.3. Concedemos um desconto de 5% para o segundo irmão, a partir do terceiro irmão 10% de desconto.
2.4. Os pacotes semanais se iniciam sempre na 2ª feira e terminam na 6ª feira. Não serão concedidos créditos de dias em
decorrência de faltas das crianças ou de feriados.
2.5. Prorrogações de períodos contratados são feitas mediante novas inscrições. Não será permitido o pagamento de
apenas a diferença entre os planos.
2.6. Solicitações de devolução do valor da inscrição após o início do período contratado deverão ser feitas por escrito
apresentando justificativa para análise da coordenação da colônia e poderá ser deferida ou não. Em caso de deferimento,
poderá ser devolvido o valor correspondente a 50% dos dias não usufruídos. Não serão aceitas solicitações de devolução
após o encerramento da colônia de férias.
2.7. Para participar da colônia, além da inscrição será necessário o respaldo médico da criança, de responsabilidade dos
responsáveis. Crianças que forem impedidas de realizar a colônia por não estarem aptas por quaisquer empecilhos da saúde
não farão jus à devolução do valor do pacote contratado.
2.8. A fim de evitar constrangimentos para a criança, solicitamos que só a traga para a colônia no período contratado.
3. FUNCIONAMENTO DA COLÔNIA
3.1. Em dias chuvosos as atividades serão regidas por programação alternativa nas áreas cobertas da colônia.
3.2. A criança deverá ser entregue e retirada dentro do clube ao instrutor responsável pela sua turma que fará o controle de
presença. Fora dos horários regulares de entrada e saída, a criança deverá ser entregue ou retirada com a coordenação da
colônia.
3.3. A criança só poderá ser entregue e retirada da colônia através dos responsáveis autorizados no formulário de inscrição
a retirá-la.
3.4. Solicitações de saída da criança antes do horário deverão ser feitas exclusivamente à coordenação da colônia.
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3.5. Os responsáveis poderão acompanhar as crianças em sua fase de adaptação, se desejar. Pedimos apenas que não
fiquem juntos à turma para não dificultarem sua integração e o andamento das atividades. O primeiro dia normalmente é
um dia atípico, pois ela estará em adaptação. Um pouco de choro ou estranhamento é normal, assim como foi sua
adaptação ao colégio.
3.6. Crianças portadoras de necessidades especiais deverão ser acompanhadas por um responsável.
3.7. A T2N não se responsabiliza por perda ou dano a quaisquer objetos pessoais incluindo telefones celulares. Todos os
pertences deverão estar identificados com nome e sobrenome da criança.
3.8. É Proibido levar IPOD, MP3, MP4, máquina fotográfica e jogos eletrônicos.
3.9. As crianças que trouxerem celulares serão orientadas a mantê-los na mochila. O responsável que, por motivo de
emergência, precisar se comunicar com a criança poderá ligar para a coordenação da colônia nos números (21) 3449-4107 /
99148-3755.
3.10. Em caso de reincidência de comportamento inadequado ao bom convívio social a criança será desligada da colônia, a
critério da T2N, e os responsáveis não farão jus a devolução de nenhum dos valores dos serviços contratados.
3.11. As crianças que fizerem aniversário durante a colônia poderão trazer bolo, vela e guardanapos para comemoração.
4. ATIVIDADES
4.1. As atividades, adequadas ao desenvolvimento psicomotor de cada faixa etária, são planejadas previamente por
profissionais qualificados com formação nas áreas de pedagogia, educação física e psicologia. A programação contempla
que atividade, onde e quando cada turma estará realizando em cada dia da colônia.
4.2. Exemplos de atividades: gincanas, caça ao tesouro etc., atividades esportivas como futebol, vôlei, basquete,
brincadeiras na piscina como marco pólo, caça submarina ao tesouro etc., brincadeiras no parquinho, artesanato com
pintura, massinha, papel, giz de cera, cartolina e outros materiais, brincadeiras animadas no salão de festas, no ginásio e na
sala de jogos (ping pong, totó, etc.), jogos temáticos com personagens, grandes jogos pelo o clube, etc.
4.3. Não fornecemos as planilhas com a programação das atividades. No entanto, os responsáveis serão bem vindos
para presenciar um dia da colônia de férias.
5. CUIDADOS ESPECIAIS E ASSISTÊNCIA MÉDICA
5.1. Cuidados especiais com a criança, tais como com alimentação, alergias a alimentos e medicamentos, aplicação de
remédios, informação sobre proficiência em natação e outros deverão ser informados na ficha de inscrição.
5.2. Remédios serão ministrados somente mediante solicitação ou autorização do responsável.
5.3. A T2N não se responsabilizará por quaisquer consequências decorrentes da omissão destas informações.
5.4. A T2N prestará toda a assistência à criança em caso de acidentes realizando o procedimento orientado pelo seu
responsável neste formulário de inscrição. Todas as despesas decorrentes de eventual assistência médica correrão por
conta do responsável pela criança.
6. TRAJES E ACESSÓRIOS
6.1. É solicitado que a criança venha com uma roupa confortável para a prática de atividades.
6.2. A criança deverá vir de tênis para sua maior proteção.
6.3. Recomendamos que fosse evitado o uso de joias, tais como pulseiras, cordões e brincos longos para evitar perdas e
acidentes.
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6.4. As crianças deverão trazer, diariamente, uma mochila com uma muda completa de roupas, toalha, protetor solar,
repelente de insetos, escova e pasta de dentes, pente ou escova, caixa para aparelho dentário móvel, caixa para óculos,
plástico para guardar roupas molhadas e sujas, casaco e/ou capa de chuva, maiô ou sunga.
6.5. Todas as mochilas, trajes e acessórios deverão ser identificados com o nome e sobrenome da criança.
6.6. Todos os objetos encontrados serão guardados pela coordenação da colônia.
6.7. Os objetos encontrados e não resgatados até o encerramento da colônia serão doados a caridade.
7. DIREITOS DE IMAGEM, SOM E INFORMAÇÕES
7.1. A T2N poderá fazer uso, inclusive publicitário, de fotografias ou filmes das crianças, a sós ou em grupos, realizando as
atividades da colônia de férias, e de comentários ou elogios feitos por escrito pelas crianças e pelos responsáveis à T2N,
sempre com o objetivo exclusivo de divulgação da T2N.
8. CONTATOS
8.1. Orientações, esclarecimentos e informações sobre a criança antes e durante a colônia deverão ser feitas pessoalmente,
exclusivamente aos nossos coordenadores, ou pelos telefones números (21) 3449-4107 / 99148-3755 e pelo e-mail
colonia@t2n.com.br ou pelo site www.t2n.com.br.
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