
                                 

 

 
Pinhais, 01 de março de 2018 

 
 
 

RReegguullaammeennttoo  AAllpphhaakkiiddss    

  
 

1. O Alphakids objetiva proporcionar o lazer às crianças sócias do Alphaville 
Graciosa Clube, nos períodos a qual seus pais e/ou responsáveis desfrutam de 
outras dependências do clube; dispondo de brinquedos, jogos, livros e 
atividades lúdicas, sociais, educativas e recreativas. 

2. A organização do Alphakids é de responsabilidade da Diretoria Social do 
Alphaville Graciosa Clube. 

3. O horário de funcionamento do Alphakids é de: Terça à Sexta das 10:00hs às 
19:45hs e Sábados, Domingos e Feriados das 10:00hs às 17:45hs. 

4. Poderão frequentar o Alphakids crianças sócias do Alphaville Graciosa Clube, 
com idade de 02 a 10 anos. Crianças menores de 02 anos só poderão 
permanecer no espaço acompanhadas de seus pais e/ou responsáveis. E 
maiores de 10 anos que desejarem brincar, também poderão frequentar. 

5. Os pais, acompanhantes e responsáveis que permanecerem no Alphakids, 
deverão ficar no espaço reservado a eles, dentro do setor (Espaço do lanche e 
do descanso). 

6. Não será permitida:  
a. - saída de crianças sozinhas até 10 anos, sem o responsável legal ou 

autorizado por escrito, pelos pais. 
b. - permanência de brinquedos bem como objetos cortantes ou outro que 

possa ocasionar risco ou lesão, bem como brincar com bolas de 
futebol/basquete/volei, patins, skate, overboard skate, patinetes, roller e 
bicicletas no interior do espaço. 

7. As monitoras do Alphakids não são responsáveis por: 
a. - troca de fraldas e administrar medicamentos. 
b. - crianças que estiverem fora do espaço. 
c. - encaminhar crianças até outras dependências do Clube. 

8. É obrigação dos pais: 
a. - trazer e buscar a criança no espaço. 
b. - avisar as monitoras sobre a retirada de crianças por outras pessoas, 

através de termo por escrito ou aplicativo de mensagens instantâneas – 
WhatsApp, sendo o uso da segunda opção apenas em casos 
excepcionais, salvo os maiores de 10 anos. 

c. - confirmar a chegada do menor ao Alphakids. 
d. - avisar as monitoras sobre crianças que estejam sob cuidados 

específicos em relação à saúde. 
9. A entrada de convidados será permitida somente com o acompanhamento do 

sócio e mediante apresentação do convite, retirado na secretaria do clube. O 
limite diário é de 5 convidados, exceto nos dias de eventos do setor. 

10. Em caso de acidentes o clube chamará uma unidade médica móvel para o 
atendimento e os pais serão contatados imediatamente. 



                                 

 

11.  O clube não se responsabilizará por perdas, extravios ou danos de objetos 
pessoais. Porém, caso encontrado permanecerá na secretaria do Clube por três 
meses, após isto será doado a uma instituição de caridade. 

12.  O Alphakids não está disponível para locação. 
13.  Estará passível de ocorrência e afastamento do espaço, o associado que 

cometer atos de indisplina, desobedecer às monitoras ou funcionários ou 
desrespeitar os demais associados presentes no setor. 

14.  Os casos omissos ficarão na responsabilidade da Diretoria Social. 
 
 
 
 
Atenciosamente, 

 
 
 
 
 

Diretora Social                 Coordenação Alphakids 
                                             
  

Alphaville Graciosa Clube 
 

 
 
 
 
 


