
  

Regulamento: 
 

O Espaço Kids, espaço destinado exclusivamente para crianças de 5 a 10 anos, tem como 

horário de funcionamento de segunda à sexta-feira, das 07h30min às 11h40min e das 15h 

às 21h. 

 

A utilização do espaço está condicionada a observância e cumprimento das seguintes 

condições: 

 

1) Em virtude da pandemia, a capacidade máxima do espaço está limitada a 12 (doze) 

crianças.  

2) A participação das crianças no Espaço Kids irá acontecer através de agendamento 

na plataforma do Clube.  

3) Para evitar aglomerações, o tempo máximo de permanência de cada criança é de 

uma hora e cinquenta minutos no Espaço. 

 

4) As crianças irão receber uma pulseira de identificação para controle dos 

Monitores.  

5) Não será permitido a entrada de alimentos, bebidas, sacolas, brinquedos e 

embrulhos.  

6) Todas as atividades estão sob coordenação de monitores devidamente treinados e 

identificados. 

7) Os participantes que não seguirem as orientações da monitoria e coordenação dos 

eventos, não poderão permanecer nas atividades. 

8) Os monitores não estão autorizados a guardar objetos pessoais ou qualquer outro 

volume.  

9) Os monitores não estão autorizados a acompanhar crianças ao banheiro, por 

motivo de segurança. 

10)  As atividades e horários descritos acima poderão ser alterados e cancelados sem 

aviso prévio.  

11) Ao entrar no espaço o visitante autoriza a utilização em caráter gratuita de sua 

imagem e do menor pelo qual é responsável, para a divulgação em mídia para 

divulgação do espaço.  

12) Crianças de 05 a 07 anos, só sairão acompanhados de um adulto responsável.  

13) Concordância e assinatura do termo de cumprimento do protocolo de segurança 

em virtude da pandemia – Covid-19. 



  

 

 

TERMO DE COMPROMISSO DE CUMPRIMENTO DE DIRETRIZES  

ESTABELECIDAS NO PROTOCOLO DE SEGURANÇA | COVID-19 

 

 

 

Eu, _______________________________________________________________________  

 

portador do CPF número: ________________________ responsável pelo associado 

 ________________________________________________________________, titular nº 

_____________ do Bela Vista Country Club 

DECLARO que: 

 

Estou ciente sobre os protocolos de segurança necessários durante a pandemia de Covid-19.  

  

O associado e ou familiares não apresentaram, nos últimos 14 (quatorze) dias nenhum dos sintomas 

de contaminação, tais como febre, tosse ou que teve o diagnóstico de infecção pelo Covid-19. 

 

 Entrarei em contato com o Clube caso o associado apresente quaisquer dos sintomas causados pela 

infecção do Covid-19, ou tenha contato com um familiar testado positivo para o Covid-19.  

  

O associado está ciente de que a criança necessita usar constantemente a máscara de tecido assim 

como realizar a correta higienização das mãos por meio de lavagens com água e sabão e por uso do 

álcool em gel, bem como RESPEITAR TODAS AS DIRETRIZES CONSTANTES NO PROTOCOLO DE 

SEGURANÇA. 

 

 

 
__________________________ 

Assinatura do Responsável 


