
Informações Gerais – Colônia de Férias 2019

1. As atividades serão realizadas das 13h30min às 19h, sempre na Sede Juventude. 

2. As atividades serão organizadas pela equipe de instrutores e estagiários da empresa  Conexão
Esportiva, contratados para a realização da Colônia de Férias.

3. As crianças deverão dirigir-se, sempre que chegarem, às quadras poliesportivas do Ginásio de
Esportes até as 13h30min.

4. Os pais ou responsáveis deverão buscar as crianças ao fim das atividades do dia a partir das
19h,  também  no  Ginásio  de  Esportes.  Após  o  horário  das  19h15min,  os  instrutores  e
estagiários não terão mais responsabilidade sob as crianças.

5. Para as crianças que irão ficar no clube após este horário,  os pais ou responsáveis deverão
assinar um termo de responsabilidade pelas mesmas, já que irão ficar sem o acompanhamento
dos instrutores ou estagiários.

6. As crianças deverão trazer, em TODOS OS DIAS, uma mochila contendo roupa de banho, toalha,
óculos de natação, boia (para as crianças pequenas), protetor solar, chinelo de dedo e boné.

7. As  crianças  deverão  vir  vestidas  com  roupas  confortáveis  e  apropriadas  para  a  prática  de
atividades físicas, como agasalho, bermuda ou calção, tênis, meia e camiseta.

8. Todos os participantes receberão uma camiseta exclusiva da Colônia de Férias 2019 na chegada
ao Ginásio de Esportes, no primeiro dia. 

9. Os instrutores e estagiários não poderão fornecer  medicamentos às crianças da Colônia  de
Férias, salvo em situações de primeiros socorros de cortes, ferimentos e batidas,  com gelo,
mertiolate  e  curativos.  Caso  a  criança  esteja  tomando  algum  medicamento,  os  pais  ou
responsáveis deverão conversar com um dos instrutores para administração dos mesmos. 

10. Ao fim das atividades de cada dia, as crianças receberão um lanche.

11. O  clube  não  se  responsabiliza  pelo  extravio  ou  perda  de  nenhum  tipo  de  material.
Recomendamos que as crianças não tragam para a Colônia de Férias objetos de valor, como
celulares, caixas de som, iPad e outros.

12. As crianças não deverão trazer de casa nenhum tipo de brinquedo ou assemelhados, exceto no
dia em que os instrutores comunicarem.

13. Solicitamos aos pais ou responsáveis que, caso a criança tenha que se ausentar da Colônia de
Férias antes do horário de término, comuniquem diretamente um dos instrutores.

14. Somente poderão participar da Colônia de Férias crianças associadas do Recreio da Juventude,
entre 5 e 11 anos.

Mais informações pelo fone: (54) 3028 - 3555


