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HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO:
Terça a domingo e feriado – 11h às 18h
CAPACIDADE MÁXIMA:
50 pessoas
BRINQUEDOTECA:

•Crianças de 0 a 12 anos poderão permanecer na Brinquedoteca, sendo:
Até 3 anos – somente com 1 adulto responsável (no Espaço Bebê ou nas áreas reservadas a essa faixa etária)
Com 4 anos – somente com 1 adulto responsável
De 5 anos (completos) a 12 anos – desacompanhadas, porém será necessária a permanência no Clube
de 1 responsável
•A utilização é livre para associados, até o limite da capacidade da dependência.
•Para o uso do Espaço Infantil por convidados de associados (terça a domingo e feriados), é necessário adquirir no Caixa
do Casarão um convite, que dará direito à permanência na dependência pelo período de 1 hora. Os convites são limitados.
Valor: R$ 30,00. As vagas são limitadas, respeitando a capacidade máxima do local.
•Antes de entrar, é necessário: (1) acomodar os sapatos na sapateira; (2) preencher a ficha de acesso; (3) retirar a
pulseira de identificação, que permitirá acesso livre ao Espaço Infantil por 1 dia (a partir de 5 anos de idade, a criança
é livre para entrar e sair a qualquer hora, sem interferência das monitoras).
• Não é permitida a entrada com mochilas, sacolas ou aparelhos sonoros (é possível utilizar os armários, porém apenas
durante o período em que criança e o responsável permanecerem no local).
• Não é permitido comer, beber ou entrar com copos, com exceção a mamadeiras, papinhas e frutas para consumo
exclusivamente no Espaço Bebê. Os demais alimentos e bebidas permitidos devem ser consumidos somente na área externa.
•É proibida a entrada de adultos ou crianças sem camisa; em trajes de banho; molhados; ou com areia.
•A utilização dos banheiros do Espaço Infantil é exclusiva para adultos e crianças que lá se encontram durante o horário
de funcionamento.
• Os jogos e brinquedos deverão ser usados dentro da Brinquedoteca, não sendo permitido retirá-los do local.
• Todos são responsáveis pela arrumação, então não deixe jogos espalhados no chão; brinque com um jogo de cada vez;
não quebre; e zele pelo o que é nosso.
•É proibido filmar ou fotografar.
ESPAÇO BEBÊ:

• Favor manter silêncio nesta dependência.
• Pedimos que o local seja mantido limpo e organizado.
• Não é permitida a entrada de carrinhos de bebê, exceto se a criança estiver dormindo.
• O uso do micro-ondas e da geladeira é exclusivo para alimentos e mamadeiras dos bebês.
IMPORTANTE:

• Os casos omissos serão resolvidos pelas monitoras do Espaço ou pelo Conselho de Administração.
• O ambiente está sendo filmado; as imagens são confidenciais e protegidas nos termos da lei.

