
 

REGIMENTO ESPAÇO OLIMPICO 
 

01. O Espaço Olímpico deverá ser utilizado para a prática do Judô, Ginástica Artística e/ou 

algum evento esportivo pré-determinado).  

02. Não é permitida a presença de alunos/sócios no recinto do Espaço Olímpico sem a 

presença do professor responsável. 

03.  Trajes Obrigatórios:  

FEMININO:     Collant/shorts e cabelo preso - “rabo de cavalo”. 

           MASCULINO: Camiseta/Bermuda. 

04. Não é permitido fumar, beber ou comer no recinto do Espaço Olímpico. 

05. Não é permitido o uso de tênis ou sapatos do Espaço Olímpico, exceto professores. 

06. Não é permitido o uso de materiais fora do horário de aula. 

07. Os materiais do Espaço Olímpico deverão ser guardados e organizados após o uso. 

08. Dias e Horários do Espaço Olímpico: 

 Segundas a Sexta: 08h30 às 21h00. 

 
 

REGIMENTO AULAS DE GINÁSTICA ARTÍSTICA  
 

01. O planejamento da ginástica Artística será realizado semestralmente. 

02. Os horários das aulas e os níveis serão determinados pela coordenação no período 

das matrículas. 

03. O período da matrícula será determinado previamente pela coordenação.   

04. Será solicitado, atestado médico para a prática da ginástica Artística, sendo que a sua 

validade será de 12 meses a partir da data da emissão do médico. 

05. A falta só será abonada em caso de atestado médico enviado ao setor da ginástica 

Artística 48h após emissão médica, já as justificativas de viagens deverão ser enviadas 

com uma semana de antecedência. Não haverá reposição de aulas.  

06. O aluno terá 05 minutos de tolerância para o atraso nas aulas, após isso não 

haverá nenhuma possibilidade de participar da aulas. 

07. Alunos das aulas de segunda à quinta terão direito a 03 (três) faltas no mês e os 

alunos das aulas de sexta, terão direito à 01 (uma) no mês, sendo que na 2ª ou 4ª 

falta o aluno terá a matrícula cancelada sem prévio aviso. 

08. O cancelamento das matriculas deverão ser realizadas pessoalmente ou via e-mail 

(natacao@clubedecamposorocaba.com.br), caso haja interesse por parte do aluno. 

09. A lista de espera será única e preenchida por ordem de chegada, com dias, horários e 

níveis determinados, onde o aluno poderá solicitar somente 01 (um) horário. 

10. Os nomes que constarem em mais de uma lista serão automaticamente retirados da 

lista mais antiga. 

11. A confirmação da vaga terá que ser realizada pessoalmente dentro de 48h, após o 

contato realizado pelo setor da ginástica Artística. Caso contrário, a vaga será 

disponibilizada para o próximo da lista de espera. 

12. Nos casos em que a recepção tentar 03 (três) vezes contato com o responsável e não 

obtiver retorno, a vaga será repassada ao próximo aluno da lista. 



 
13. A lista de espera terá validade de 01 (um ano) Para ginástica artística infantil e adulta. 

Após esse período o nome será retirado sem aviso prévio. 

14. O teste para a avaliação do nível do aluno será realizado do nível Iniciante da sua faixa 

etária, sendo um aluno por vez. 

15. É obrigatório o uso do Uniforme do clube nas aulas de ginástica Artística infantil, pois 

faz parte do uniforme da ginástica Artística. 

16. Só será permitida a entrada dos pais ou responsáveis no recinto do Espaço 

Olímpico com a autorização dos professores. 

 


