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1. Introdução: 

 Este regulamento tem como finalidade informar e oficializar os procedimentos que 
devem ser seguidos pelos associados e convidados que participam do Paineiras CAMP, 
realizado pela Área Formativa do Clube Paineiras do Morumby. 
 

2. Objetivo Geral: 

 O Paineiras CAMP é um evento de caráter recreativo, lúdico e educativo realizado nas 
dependências do Clube. 

 O Paineiras CAMP conta com uma programação de seis dias, com atividades programadas 
e realizadas pelos professores da Área Formativa. 

 Atende crianças e jovens associados do Clube Paineiras do Morumby, de 03 a 12 anos, 
divididos em faixas etárias, com atividades específicas para cada grupo. 
 

3. Objetivo específico: 

 Promover, às crianças inscritas no programa, um período de atividades lúdicas, 
recreativas e esportivas, ensinando-as a respeitar regras e limites especificados pelos 
monitores, que deverão se preocupar com os aspectos: Socioafetivo, Conceitual e Motor. 
 

4. Pessoas subordinadas a este regulamento: 

 Este regulamento é direcionado aos associados participantes do Paineiras Camp. 
 

5. Período do acampamento: 

 Temporada de Férias de dezembro de 2019 
Turma única temporada - De 09 a 14 de dezembro /2019 

 Horários: segunda a sexta, das 8h30 às 17h00 e sábados, das 09h00 às 12h00. 
 

6. Formas de pagamento: 

 Conforme valores definidos pela Diretoria Executiva. 

 Pagamento parcelado ou à vista. 

 1ª parcela no ato (50%) e 2ª parcela via boleto, junto com a mensalidade de janeiro de 
2020. 

 Parcelado em 02 (duas) vezes no cartão de crédito. 
Importante: Antes do início do evento, em caso de cancelamento ou desistência, haverá 
ressarcimento de 50% do valor total da inscrição, mediante apresentação de 
justificativa por escrito. Após o início, não haverá ressarcimento referente ao 
pagamento do valor total da inscrição. 

 
7. Inscrições:         PREENCHA CORRETAMENTE A FICHA DE ANAMNESE DO ACAMPANTE 
7.1 Quem pode participar: 

 Crianças de 03 a 12 anos de idade (masculino e feminino) associadas do Clube Paineiras 
do Morumby. 
Importante: somente crianças com 03 anos completos, no ato da inscrição, poderão 
participar do 77º Paineiras Camp. 

 As crianças serão inscritas e divididas em 4 grupos, divididos por faixa etária, com vagas 
limitadas, conforme segue: 
- Grupo Vermelho: 03 e 04 anos 
- Grupo Amarelo: 05 e 06 anos 
- Grupo Verde: 07 e 08 anos 
- Grupo Azul: 09 a 12 anos 

Não será permitida a troca de grupos durante o evento . 
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7.2 Como efetuar a inscrição: 
 

 Período de Inscrição: 
ASSOCIADOS: De 01/10 a 08/12/2019 

 As Inscrições serão feitas pessoalmente na Central de Atendimento e mediante a entrega 
da Ficha de Anamnese devidamente preenchida em todos os campos e assinado pelos 
pais/responsáveis e com o pagamento da taxa de inscrição. 

 Horário da Central de Atendimento: Segunda a Sexta-feira das 08h00 às 20h00 e Sábados, 
domingos e feriados das 08h00 às 17h00. 

 É obrigatório o preenchimento completo da ficha de inscrição para o acampante no ato da 
matrícula, por questões de segurança do acampante. 

 As inscrições serão preenchidas por ordem de chegada na CAT (Central de Atendimento) 
até o dia 08/12/2019.  

 Não haverá reserva de vagas. 

 Em caso de desistências ou exclusões, não serão permitidas trocas ou transferências, as 
vagas disponibilizadas são liberadas, exclusivamente, para chamada das crianças que se 
encontram em lista de espera, preenchidas por ordem de chegada. 

 Exclusões, desistências e solicitações de ressarcimentos deverão ser feitas exclusivamente 
na CAT (Central de Atendimento). 

 Limite de crianças inscritas no 77º Paineiras é de 240 acampantes, divididas por faixa 
etária. 

 Lista de Espera: As inscrições não atendidas serão direcionadas para a Lista de Espera. 
Não é possível informar quando e se seu atendimento será efetuado. Caso ocorram 
cancelamentos que possibilitem atende-lo a Central de Atendimento entrará em contato. 
 

7.3 Valores da inscrição: 
- Associado (uma pessoa).....R$ 759,00 
- 02 irmãos (somente para associados) ....R$ 684,00 cada 
- Acima de 02 irmãos (somente para associados).....R$ 645,00 cada 
- Associado c/ participação em Julho de 2019.....R$ 684,00 

 
7.4  O que está incluso: 

 03 refeições diárias (café da manhã, almoço e lanche da tarde), exceto no sábado (neste 
dia, café da manhã e lanche) 

 01 boné e 01 camiseta alusiva ao evento. 

 Todas atividades inclusas sem custo extra. 

 Professores e Estagiários de Educação Física. 

 Fraldarista: para acompanhar crianças de 03 a 06 anos, se necessário, com serviços de 
limpeza, higiene e alimentação. 

 
8. Programação e locais: 

 A programação será feita pelos monitores responsáveis por cada faixa etária. 

 A fim de atingir os objetivos das atividades, a divisão de Times / Equipes / Grupos fica a 
critério exclusivo dos monitores, dentro de cada faixa etária. 
 

 Programação - 2ª a 6a feira: 
08h30: Chegada dos acampantes e lanche da manhã 
Local: Salão Nobre (todos os acampantes) 
09h00: Atividades Monitoradas (esportivas e recreativas) 
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Local: Dependências do Clube Paineiras 
12h00: Almoço 
Local: Salão Nobre (todos os acampantes) 
13h00: Atividades Monitoradas (esportivas e recreativas) 
Local: Dependências do Clube Paineiras 
16h30: Lanche da tarde 
Local: Salão Nobre (todos os acampantes) 
17h00: Encontro com os pais e liberação dos acampantes 
Local: Salão Nobre (todos os acampantes) 
Esta programação é divulgada diariamente no mural de entrada do clube. 

 Programação de sábado: 
09h00: Chegada dos acampantes e café da manhã 
Local: Plataforma Infantil (todos os acampantes) 
09h30: Atividades de encerramento 
Local: Dependências do Clube Paineiras 
12h00: Entrega do Kit Lanche, encontro com os pais e 
liberação dos acampantes. 
Local: Plataforma Infantil (todos os acampantes) 
* PROGRAMAÇÃO SUJEITA A ALTERAÇÕES 
 

 Verificar painel com as atividades diárias para saber especificamente os horários e locais. 
Os painéis estarão no Salão Nobre e na Portaria Social do Clube Paineiras. 

 A programação também conta com: 
Atividades Esportivas 
Circuitos Aquáticos 
Caça ao Tesouro 
Jogos de Estafetas 
Festa temática e muito mais atividades 

 Em dias de chuva a programação das atividades poderá sofrer alterações. 
 
8.1 Dicas : 

 Coloque nome em todos os pertences da criança e faça a mala com o seu filho para que 
ele saiba identificá-los.  

 Sugerimos que tragam diariamente os seguintes objetos: escova de dente e creme dental, 
roupas de reserva (01 short e 01 camiseta por dia – para crianças menores, roupas 
íntimas), protetor solar , toalha, chinelos, sunga/maiô. 

 O que não aconselhamos trazer:  
- roupas novas, camisetas oficiais de clubes de futebol ou materiais sofisticados, sob risco 
de serem rasgados, manchados e/ou danificados, em virtude da característica das 
atividades recreativas. 
- dinheiro, qualquer material eletrônico, máquinas fotográficas, celulares, IPOD, mp3 e 
similares, mini-games. 

 O que não pode trazer: qualquer material que represente perigo à saúde, segurança ou 
integridade moral própria ou de terceiros. 

 Esqueceu algum objeto no acampamento? Não podemos nos responsabilizar pelos 
pertences. Os que forem encontrados, encaminharemos para o Setor de Achados e 
Perdidos do Clube Paineiras do Morumby, diariamente. 

 Caso o acampante faça uso de aparelhos móveis (ortodôntico, auditivo e/ou outros), 
solicitamos maior atenção e cuidado durante as atividades e alimentação. 

 Em casos de maior cuidado favor informar os monitores. 
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8.2 Roupas diárias: 

 Conforme programação do 77º PAINEIRAS CAMP, solicitamos que os acampantes, de 
todos os grupos, que compareçam com os seguintes trajes, conforme descrito: 

 SEGUNDA FEIRA - COR DA EQUIPE 
 TERÇA-FEIRA – DIA DA ROUPA PRETA 
 QUARTA-FEIRA – DIA DA CAMISA DE FUTEBOL 
 QUINTA-FEIRA – DIA DO CHAPÉU OU CABELO MALUCO 
 SEXTA-FEIRA – FESTA HAVAIANA (ROUPAS COLORIDAS) 
 SÁBADO- VIR COM ROUPAS DE CORES NATALINAS   

 
9. Informações complementares para todos os grupos: 

 Solicitamos que as roupas dos acampantes não sejam, novas, de alto custo ou camisetas 
oficiais de clubes de futebol. 

 A criança poderá participar das atividades nas piscinas, somente com exame médico 
realizado antecipadamente a data de início do evento (09/12/2019). 

 
10. Saída antecipada: 

 Será permitida a saída antecipada, liberação de acampantes desacompanhados (sem o/s 
responsável/eis) ou na companhia de terceiros, mediante o “Termo de Responsabilidade” 
(vide página deste Guia Informativo) que deverá ser preenchido, assinado e entregue aos 
monitores na entrada do lanche da manhã. 

 
11. Atrasos: 

 O acampante que chegar após o horário do lanche da manhã terá como referência de 
informação um cartaz na Portaria Social do Clube indicando o local da atividade, por 
turma. 
 

12. Faltas: 

 Não há limite de faltas. 
 

13. Casos de indisciplina: 

 Havendo ocorrência de indisciplina, o monitor responsável deverá acompanhar o 
acampante até a coordenação geral do evento, devendo este entrar em contato com o(s) 
responsável (eis). Os casos de maior gravidade serão encaminhados à Diretoria do Clube 
Paineiras do Morumby. Nos casos em que o(s) envolvido(s) seja(convidado(s),caberá a 
responsabilidade ao associado que o apresentou. 

 
14. Atendimento médico: 

 Durante a programação da semana, crianças que se apresentarem, antes do início das 

atividades, com sintomas de problemas de saúde, deverão pedir autorização no depto. 

médico, para permanência e participação da programação do dia. 

 

 Em caso de atendimento médico, os acampantes serão acompanhados pelos monitores 
ao Departamento Médico do Clube Paineiras do Morumby, onde permanecerão até o 
final do atendimento. Em casos mais graves, os pais serão avisados pelos telefones 
anotados na ficha de inscrição. 
 

 
 
 
15. Alimentação 
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 Acesso aos locais de alimentação: 
Em nenhum momento será permitido o acesso dos pais e/ou responsáveis nos locais de 
alimentação do Clube. Qualquer solicitação deverá ser feita através dos monitores. 
 

 CARDÁPIO - De 09 a 14  dezembro/2019 
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VI – TERMO DE RESPONSABILIDADE: 
 
Data: ___/12  /2019. 
 
Eu__________________________________________ Título nº _____________ pai  
 
e/ou responsável pelo menor _____________________________________________ 
 
Autorizo a: 
 
(  ) Saída antecipada de meu (minha) filho (a) do grupo do 77º Paineiras Camp – Turma única 
Temporada/Dezembro 2019, por motivos particulares, isentando os organizadores do evento de 
quaisquer problemas que possam advir após este desligamento. 
 
 
(  ) Permanência de meu (minha) filho (a) nas dependências do Clube, afastado (a) do grupo  do 
77º Paineiras Camp – Turma única Temporada/Dezembro 2019, após 17h, até a minha chegada 
para apanhá-lo (a). 
 
(  ) Pessoa abaixo indicada a retirar meu(minha) filho(a) nesta data. (nome da pessoa que irá 
retirá-lo(a) em letra de forma) 
 

-------------------------------------------------------------------------- 
 
Data a ser retirado (a): ___/12/2019. 
 
Horário a ser retirado (a):_________________________ 
 
Assinatura do Responsável do acampante acima citado:  
 

 

 IMPORTANTE: A CRIANÇA NÃO SAIRÁ DO RECINTO SEM ESTA AUTORIZAÇÃO 
 
PONTO DE ENCONTRO: 
Verificar item I.g deste informativo 
Importante: Srs. Pais ou Responsáveis, utilizar este termo de responsabilidade apenas se 
necessário. 
 
VII – EM CASO DE DÚVIDAS: 
Central de Atendimento: 
3779-2010 / 2012 / 2013 / 2017 
Departamento de Esportes 
Área Formativa 
3779-2103 / 2115 
Acesse: 
www.clubepaineiras.org.br 
 
Realização: 
Clube Paineiras do Morumby - Departamento de Esportes 
Diretoria Executiva  
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RESUMO DOS PONTOS IMPORTANTES: 

 

 O Paineiras CAMP é um evento de caráter recreativo, lúdico e educativo. 

 

 Preencha corretamente todos os dados da ficha de anamnese, por questões de 

segurança da criança e do clube. 

 

 Não é permitida a troca de grupos. A matrícula deverá ser feita dentro da faixa 

etária de cada criança. 

 

 Crianças que se apresentarem, antes do início das atividades, com sintomas de 

problemas de saúde, deverão pedir autorização no depto. médico, para 

permanência e participação da programação do dia. 

 

 Exclusões, desistências e solicitações de ressarcimentos deverão ser feitas 
exclusivamente na CAT (Central de Atendimento). 
 

 Trazer na mochila, uma muda de roupa reserva diariamente. 

 

 O que não aconselhamos trazer:  
- roupas novas, camisetas oficiais de clubes de futebol ou materiais sofisticados, 
sob risco de serem rasgados, manchados e/ou danificados, em virtude da 
característica das atividades recreativas. 
- dinheiro, qualquer material eletrônico, máquinas fotográficas, celulares, IPOD, 
mp3 e similares, mini-games. 
 

 O que não pode trazer: qualquer material que represente perigo à saúde, 
segurança ou integridade moral própria ou de terceiros. 
 

 Crianças sem o termo de responsabilidade assinado pelos pais, não sairão do 

recinto das atividades do Camp. 

 

 

Contamos com a colaboração dos responsáveis! 


