FÉRIAS NO CLUBE – JULHO DE 2022
Regulamento

1. Terão acesso à plataforma os(as) sócios(as) titulares que possuem dependentes da
faixa etária de 04 a 11 anos e com cadastro ativo no sistema do CMSP até ao dia 20 de
maio de 2022;
2. Somente poderão participar dependentes que TENHAM completado 11 anos e 11
meses até o dia 15 de Julho de 2022 ou ainda que TENHAM completado 4 (quatro)
anos até 04 de Julho de 2022;
3. As vendas estarão disponíveis a partir das 12h do dia 26/05 (quinta-feira),
exclusivamente, através do site do CMSP - www.circulomilitar.org.br, clicando no banner
do evento FÉRIAS NO CLUBE.
4. O(a) sócio(a) titular poderá comprar uma SEMANA das FÉRIAS NO CLUBE,
respeitando a faixa etária escolhida (04 a 06 anos e 07 a 11 anos); Caso haja interresse
em adquirir as 2 semanas, solicitamos que encaminhe um e-mail para
esportes@circulomilitar.com.br, com o assunto “aquisição de 2 semanas Férias no Clube”
5. O valor por dependente é de R$ 890,00 (oitocentos e noventa reais), sendo este único e
exclusivo para uma SEMANA escolhida.
6. Em relação a SEMANA e VAGAS, seguem as informações:
1ª SEMANA - Período de 04 a 08 de JULHO de 2022
HORÁRIO das 9h às 17h
60 vagas para crianças de 4 à 6 anos
60 vagas para crianças de 7 à 11 anos
2ª SEMANA - Período de 11 a 15 de JULHO de 2022
HORÁRIO das 9h às 17h
60 vagas para crianças de 4 à 6 anos
60 vagas para crianças de 7 à 11 anos
ATENÇÃO: A quantidade de vagas será preenchida por ordem de aquisição até atingir o número
total disponível para cada faixa etária.
7. Após o encerramento das VAGAS, você será automaticamente direcionado para LISTA
DE ESPERA da semana/faixa etária escolhida. Em caso de surgimento de vagas a
Diretoria de Esportes entrará em contato através de telefone, e-mail ou WhatsApp;
8. Quanto ao preenchimento das vagas, ocorrerá da seguinte forma:
O(a) associado(a) define qual(is) filho(s) desejam participar das FÉRIAS NO CLUBE (os nomes
dos filhos dos associados na faixa de 4 a 11 anos já estarão visíveis na tela de inscrição, de
acordo com as datas limites estabelecidas acima). Caso o(a) associado(a) deixe de definir
qual(is) filho(s), após a efetivação, solicitamos que entrem em contato com o Departamento de
Esportes;
9. Pode acontecer de mesmo após terem sido completadas as 60 vagas, de uma
determinada faixa etária (4-6 ou 7-11 anos), ocorrer de ser inscrito uma matrícula cujos

dependentes são 2 filhos, um de 4-6 e outro de 7-11 anos, ou ainda mesma faixa etária.
Neste caso, não haverá separação familiar e ultrapassaremos a quantidade de 60 vagas
para determinada faixa etária (sempre com o intuito único de não haver separação
familiar);
10. O(a) responsável deverá retirar a(s) criança(s) ao término do PERÍODO ( às 17h );
CANCELAMENTO
• Até 06 de JUNHO, será realizado o reembolso integral do valor pago;
• À partir de 07 de junho, por motivo de cancelamento ou ainda pela ausência do(a)
dependente inscrito no evento, NÃO HAVERÁ REEMBOLSO DO VALOR PAGO.
RECOMENDAÇÃO
Que as crianças NÃO TRAGAM equipamentos eletrônicos (Ex: celular, tablet, etc), a fim de que
ocorra o máximo de aproveitamento nas atividades a serem desenvolvidas (o clube e os
profissionais envolvidos não se responsabilizam pelos mesmos).
É obrigatório o preenchimento da ficha de anamnese até o dia 20/06/22, ressaltamos a
importância da mesma para a segurança das crianças.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
Possíveis situações não previstas neste Regulamento serão analisadas e resolvidas pela
Diretoria de Esportes.
Ao concluir a inscrição e efetuar a compra, você CONCORDA COM OS TERMOS DESTE
REGULAMENTO.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------DIRETORIA DE ESPORTES
(11) 3056.4056|4076
esportes@circulomilitar.com.br

