
 

 

 

 

REGULAMENTO KID’SPACE   2021 

 

O Kid’Space é um espaço da SHC, reservado à vivência do pequeno sócio, antes ou depois 

do período escolar, nas áreas de ecologia, inglês e artes, em instalações físicas apropriadas e 

com materiais didáticos adequados para a realização de seus objetivos. As atividades são 

desenvolvidas de forma lúdica, criando um ambiente descontraído e propício ao aprendizado. 

 

O presente Regulamento tem por objetivo atualizar as normas da modalidade Kid Space. 

 

1. O associado deve entrar em contato com o SAA ou o Kid’Space, para as devidas 

informações, e marcar aula experimental, cujo objetivo é analisar a interação e 

adaptação da criança. Após uma aula experimental e a inscrição no Kid’Space, a 

criança fica liberada para frequentar as aulas nos horários definidos no ato da 

inscrição. 

 

2. A modalidade é para crianças entre 03 a 10 anos. Os grupos são divididos por idade, 

atendendo o protocolo vigente na SHC e assim formados:  

 

 

 Sala A - 8 crianças de 3 a 5 anos; 

 Sala B - 6 crianças de 6 a 10 anos; 

2ªs e 4ªs feiras – 15h e 16h horas/ 3ªs e 5ªs feiras – 09h,10h, 15h 16h horas 

4ªs e 6ªs feiras – 09h e 10h horas  

 

3. As aulas acontecem duas vezes na semana, com duração de 1 (uma) hora. 

 

4. A taxa mensal das aulas é estipulada nos moldes estatutários e cobrada juntamente 

com a taxa de manutenção do clube, sendo que, após o vencimento no dia 10, estará 

sujeita as mesmas penalidades e encargos previstos no estatuto. As cobranças serão 

enviadas pelo correio antecipadamente ao vencimento ou poderão ser emitidas pelo 

site: www.hipica.com.br   

 

5. Da cobrança: Inscrição/ Cancelamento/ Rematrícula da taxa mensal do curso: 

 

5.1. O fechamento da cobrança mensal será no dia 19 de cada mês, referente ao 

período, do dia 20 do mês anterior até o dia 19 do mês corrente, e entrará na 

cobrança do mês subsequente.   
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5.2. Quanto ao desligamento da modalidade, será cobrado o mês de cancelamento, 

que deverá ser solicitado no Serviço de Atendimento ao Associado (SAA), 

pessoalmente ou pelo e-mail: saa@hipica.com.br até o dia 19 do mês corrente. 

 

5.3. A taxa da modalidade referente ao mês de férias será cobrada normalmente. 

 

5.4. O valor da taxa da modalidade terá reajuste anual no mês de abril.  

 

5.5. Caso o associado retorne antes de 2 meses (60dias), a partir da data do 

cancelamento, será cobrada uma taxa de rematrícula no valor integral. 

 

                                                                                                           

6. O controle de presença é realizado manualmente pelo professor. Essa medida visa 

garantir a inscrição na modalidade e o registro de frequência as aulas. 

 

 

7. Os professores estão autorizados para resolver qualquer conflito entre as crianças que 

ocorra no Kid’Space. 

 

8. A Sociedade Hípica de Campinas não se responsabiliza por quaisquer objetos 

pessoais esquecidos no Kid’Space.  

.  

9. Não será permitida a entrada de crianças doentes (febre, conjuntivite, estomatite, 

virose, etc.). Os monitores não estão autorizados a administrar qualquer tipo de 

medicação para as crianças, assim como auxiliar a administração por terceiros. 

 

10. É obrigatório o uso de máscara. 

 

 

11. O sócio titular será o único responsável pelo fornecimento do seu correto endereço 

eletrônico ou telefônico quando da inscrição na modalidade, bem como, da sua 

atualização durante o período de frequência da criança. 

 

   

12. O associado responsável pela criança ora inscrita será advertido em caso de 

descumprimento deste regulamento e isenta a S.H.C. de responsabilidades por 

acidentes de qualquer natureza que ocorra nos horários contratados.  

 

13. Informações poderão ser tratadas no SAA, pessoalmente ou pelo telefone (19) 3794-

6020 nos seguintes horários:  

de 2ª à 6ª feira, das 8h às 17h, e aos sábados, das 8h às 14h. 
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Declaro que estou ciente das regras estabelecidas no Regulamento. 

 

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

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

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

   

 

 

Departamento de Cultura 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


