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  ESSE REGULAMENTO ENCONTRA-SE DISPONÍVEL EM NOSSO SITE.  

PARA EFETUAR A INSCRIÇÃO DA CRIANÇA, ESTE INFORMATIVO E REGULAMENTO 

DEVE SER LIDO E ACEITO PELO RESPONSÁVEL.  

ESTAMOS DISPONÍVEIS PARA QUALQUER ESCLARECIMENTO ATRAVÉS DOS 

CONTATOS ABAIXO:  

 

Tel: (21) 2274-119; (21) 9699-561781 – e-mail: contato@jiujitsuescola.com  

 

 

 

 

1º) – INSCRIÇÃO 

 

a. A Colônia de Férias será realizada no período de 22 a 26 de Janeiro de 2018;  

 

b. Horário: De 13h às 17h – Com tolerância de 30 minutos para buscar a criança após o término 

do horário;  

c. Idade - 03 grupos separados por faixa etária:  

Grupo 1 – 03 a 04 anos  

Grupo 2 – 05 a 07 anos;  

Grupo 3 – 08 a 11 anos;  

 

A colônia de férias poderá ser frequentada por crianças matriculadas na EARJ, Escola de Jiu-

Jitu leão Teixeira ou não, desde que optem por aderir ao serviço mediante pagamento dos 

valores abaixo citados;  

 

No ato da inscrição a criança terá incluso: 

Acesso a todas as atividades da programação, incluindo todos os espaços que serão utilizados 

para a realização das atividades da Colônia. 
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d. Cada criança deverá trazer o próprio lanche;  

e.  Encorajamos que entreguem as crianças nos horários normais para que não percam as 

atividades. 

f. A retirada da criança deverá ser realizada por um responsável designado previamente junto a 

organização. 

  

2º) – VALORES: Temporada de 01 Semana:  

a. 01 Criança: R$ 520,00  

02 Crianças (irmãos) ou mais desconto de 20% para cada.  

 

3º) – FORMAS DE PAGAMENTO:  

a Os valores deverão ser pagos antecipadamente na recepção da Leão Teixeira ou em deposito 

bancário; conta corrente nº 5742-8, Agência 1785, Bradesco, CNPJ 23891178/0001-75 LEÃO 

TEIXEIRA CURSO DE JIU-JITSU E DEFESA PESSOAL LTDA-EPP 

b Em caso de deposito bancário, a inscrição somete será confirmada mediante envio de 

comprovante para contato@jiujitsuescola.com  

c Os pagamentos poderão ser feitos em até 2x nos cartões VISA ou Mastercard.  

4º) – PROFESSORES RESPONSÁVEIS:  

a. Todas as atividades serão acompanhadas por Professores da equipe Leão Teixeira e monitores 

especializados em educação infantil  

5º) – ACOMPANHANTES:  

a. Não será permitida a presença de acompanhantes durante a realização das atividades da 

Colônia de Férias. 
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6º) – É DE RESPONSABILIDAE DO CONTRATANTE:  

a. Providenciar a vinda das crianças em traje apropriado: camisa, calça ou bermuda confortável, 

tênis e meias, roupa de banho e toalha;  

b. Providenciar o lanche da respetiva criança;  

c. Providenciar o transporte da criança até a colônia e de volta para casa;  

d. Entregar e buscar a criança dentro do horário estipulado de chegada -  12:30 e saída 17:00. 

7º) – EXTRAS: 

a. Os organizadores se responsabilizam pela segurança de cada criança somente durante a 

realização da Colônia, enquanto estiver aos cuidados dos professores (monitores) 

responsáveis. É atribuição dos responsáveis zelar pela segurança antes e após o término do 

evento, bem como o trajeto residência / colônia e colônia / residência;  

b. Caso a criança tenha alguma restrição com alimentação, alergias ou esteja tomando algum 

medicamento com hora marcada deverá ser avisado ao instrutor (monitor) por escrito no ato 

da entrega das crianças, não será permitido o aluno compartilhar o lanche;  

c. Caso a criança necessite de algum cuidado especial ou precise de acompanhamento 

diferenciado por algum motivo especifico deverá ser avisado por escrito ao instrutor 

(monitor) no ato da entrega da criança;  

d. Alunos na faixa etária de 03/04 anos, deverão estar com o processo de desfralde completo.  

8º) – CONDUTA  

a. O alunos e responsáveis deverão manter conduta compatível com a moral e bons costumes 

nas dependências do campus da colônia;  

b. É proibido o uso de celular, tablets, IPOD, MP3, MP4, máquina fotográfica e jogos 

eletrônicos.  
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9º) – SOCORRO MÉDICO:  

 

a. Havendo necessidade de socorro médico hospitalar para qualquer acidente ocorrido com a 

criança durante toda a Colônia, o responsável  autoriza a organização a encaminhá-lo (a) para 

o devido atendimento,  não se responsabilizando por custas decorrentes do atendimento / 

tratamento.  

10º) – DECLARAÇÃO:  

a. O contratante declara estar ciente de todas as informações constantes deste regulamento, que 

foi satisfatoriamente esclarecido em suas dúvidas e estar de pleno acordo com todas as 

informações;  

b. Cabe ressaltar que caso a Colônia de Férias não atinja um quórum mínimo de 20 (vinte) 

adesões, a organização poderá cancelar a realização do evento e fará a devolução total dos 

valores pagos, sem ônus para o contratante;  

c. Solicitações de devolução do valor da inscrição após o início do período contratado deverão 

ser feitas por escrito, apresentando justificativa, para análise da coordenação da colônia e 

poderá ser deferida ou não. Em caso de deferimento, poderá ser devolvido o valor 

correspondente a 50% dos dias não usufruídos. Não serão aceitas solicitações de devolução 

após o encerramento da colônia de férias.  

 

 


