
 
 

 

REGULAMENTO – Berçário SHC  

1) O Berçário é composto por quatro ambientes: Área do Sono, Copa, Fraldário e Espaço 
de Brincar. 

2) Para a segurança de nossos bebês o berçário destina-se ao uso exclusivo de sócios 
entre 3 meses e 2 anos de idade, previamente cadastrados no SAA. 

3) As áreas do Fraldário e Copa podem ser utilizadas por bebês não cadastrados.  

4) As crianças poderão ser retiradas do espaço somente pelos sócios cadastrados no 
SAA.  

5) Somente os bebês e as berçaristas poderão entrar no Espaço de Brincar. Pede-se 
retirar os calçados antes de acessar este espaço. 

6) Os brinquedos do Berçário são para uso exclusivo dos bebês de 3 meses a 2 anos de 
idade, que estejam utilizando o local e não devem sair do Espaço de Brincar em 
nenhuma hipótese. 

7) O Berçário comporta no máximo 15 (quinze) bebês, ressalvado o uso do Fraldário e 
Copa, que poderá ser utilizado normalmente pelos Pais e/ou Responsáveis (acima de 
18 anos).  

8) Espaço de Brincar:  

número máximo de 04 (quatro) bebês no interior do Berçário. 

A permanência da criança será limitada a 2 horas, que poderão, ser renovadas com 
intervalo de 30 minutos, para pais e/ou responsáveis (acima de 18 anos) fazerem a 
hidratação e alimentação da criança. No caso de haver vagas, a criança pode retornar ao 
espaço.  

Em caso de lotação, os pais e/ou responsáveis deverão aguardar o surgimento de vaga 
para que possam deixar seus filhos. 

9) É expressamente proibido o uso de telefones celulares no interior do Berçário. 

10) O Berçário só pode ser utilizado por crianças cujos pais ou responsáveis (acima de 18 

anos) estejam no interior do clube, o que será declarado em uma ficha de 

responsabilidade, na qual constam lembretes importantes sobre o uso do espaço. 

11) Pede-se a colaboração dos responsáveis na manutenção do ambiente calmo e 
organizado, mantendo-se silêncio e o menor número de pessoas possível no espaço. 

12) As berçaristas têm autoridade para resolver qualquer conflito entre as crianças que 
ocorra no Berçário. 

13) A Sociedade Hípica de Campinas não se responsabiliza por objetos pessoais deixados 
no Berçário. 



 
 

 

14) Não será permitida a entrada de crianças doentes (febre, conjuntivite, estomatite, 
virose, etc.). As berçaristas não estão autorizadas a administrar qualquer tipo de 
medicação para as crianças, assim como auxiliar terceiros na administração de 
quaisquer medicamentos. 

15) As berçaristas trocarão as fraldas se necessário, mediante autorização do responsável, 
brincar, auxiliar a dormir e ofertar água. Os pais devem deixar separado o kit para a 
troca de fralda com as berçaristas. O clube não oferece kit. 

16) As berçaristas não estão autorizadas a oferecer quaisquer alimentos (apenas água) 
pelo risco de contaminação de outros bebês que possam apresentar alergias. 

17) Pedimos a colaboração dos associados para que retirem os bebês com pelo menos 10 
minutos de antecedência do horário de encerramento, possibilitando o fechamento do 
espaço no devido horário, não prejudicando o expediente das colaboradoras. 

18) É permitido apenas um responsável por estação (cadeira de alimentação, área de 
banho, trocador e acesso ao micro-ondas) 

19) Os horários de funcionamento do Berçário: 

2ª a 6ª – das 08h às 18h50 
Sábados – das 08h às 17h50 
Domingos e Feriados – das 08h às 14h50 

Contamos com o empenho dos usuários do Berçário para que sejam respeitadas todas as 

regras deste regulamento, assim como nossas colaboradoras. 

Desde que julgar necessário, a Diretoria poderá cancelar ou suspender o atendimento, alterar 

dias e horários, ou tomar qualquer outra medida administrativa que vise racionalizar a pratica 

das atividades. Neste caso, os inscritos serão avisados, sempre que possível, com 

antecedência sobre as modificações. 

Declaro que estou ciente das regras estabelecidas para o uso do Berçário SHC e que na falta 

de cumprimento de quaisquer destas regras, os Responsáveis serão convocados para reunião 

com a Diretoria para providências. 

 

Nome do Associado: .................................................................................... 

Título: ............................... 

      Assinatura: ......................................................................................................... 

 

    Diretoria 

             Serviço de Atendimento ao Associado (SAA) 


