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REGULAMENTO INTERNO BRINQUEDOTECA 

Horário de funcionamento  

2ª a 6ª das 08h00 às 12h00 - das 12h15 às 18h00 – das 18h15 às 20h30 
Sábado das 09h00 às 12h00 e das 13h00 às 15h00 

Domingo e feriado das 09h00 às 12h00 e das 13h00 às 15h00 
 

Capacidade: 12 crianças 

Permanência: 3 Horas. 
 

Este regulamento visa orientar procedimentos, manutenção da ordem e convivência 

saudável e seguro dentro da brinquedoteca do Tênis Clube de Campinas. Para o acesso 

da criança, é necessário efetuar o cadastro da brinquedoteca. 
 

Crianças de 03 á 10 anos:  

1 º Não é permitida a permanência de pais e/ou responsáveis dentro da brinquedoteca.  

2º Não é permitida também a permanência utilizando calçados. 

3º Não é permitida a entrada em trajes de banho, estando molhado. 

4 º Não é permitida a entrada de alimentos e/ou brinquedos. 

5º Não é permitida a entrada de crianças enfermas.  

6º Monitoras não poderão se ausentar da brinquedoteca, motivo pelo qual não poderão acompanhar as 

crianças até o banheiro. 

7º As crianças poderão entrar e sair a qualquer momento da brinquedoteca. 

8º Em Hipótese alguma os pais ou responsável poderá deixar a criança na brinquedoteca e se ausentar do 

clube. 

As crianças cujos pais ou responsáveis não permitem que elas saiam sozinhas, receberão uma pulseira 

indicando a sua permanência, desta, até que seus pais e responsáveis retirem a mesma.  
 

Art,11- Desde que julgar necessário, a Diretoria, poderá cancelar ou suspender o atendimento, alterar dias 

e horários ou tomar qualquer outra medida administrativa que vise racionalizar a prática das atividades. 

Neste caso, os escritos serão avisados, sempre que possível, com antecedência sobre as possíveis 

modificações.  

Declaro que estou ciente das regras estabelecidas para o uso da brinquedoteca do tênis clube de 

Campinas, e que na falta de cumprimento de quaisquer destas regras,  

os responsáveis serão advertidos com suspensão de uma semana no uso da brinquedoteca. No caso 

reincidência   a exclusão de permissão de uso do espaço. 

Observação: Haverá fila de espera, o tempo de permanência poderá ser reduzido para até 1 hora, 

quando atingir a capacidade máxima.  


