
 
 

 

RREEGGUULLAAMMEENNTTOO  SSAALLAA  DDEE  JJOOGGOOSS    
 

11..  O SALA DE JOGOS tem como objetivo proporcionar lazer aos todos os sócios 
do Alphaville Graciosa Clube, dispondo de jogos de mesa, bem como 
videogames. 

22..  A organização do espaço é de responsabilidade da Diretoria Social do 
Alphaville Graciosa Clube. 

33..  O horário de funcionamento do espaço será de:  
Segunda à Sexta, e sábado das 08h00 às 22h00 
Domingo e feriados das 09h00 às 20h 

44..  Criancas abaixo de 7 anos devem estar acompanhadas de maior. 

55..  Não será permitida a entrada de menores de 18 anos com bebidas alcoólicas, 
e qualquer consumo de alimento ou bebida fica proibido nas mesas de jogos, 
sujeito a advertência e/ou suspensão do sócio. No caso de qualquer dano nos 
materiais causado por desacordo dessa regra será de responsabilidade do 
sócio o devido reparo. 

66..  Não será permitida a 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 Sala de Jogos. 

77..  Em caso de acidentes o clube chamará uma unidade médica móvel para o 
atendimento. 

88..  O clube não se responsabilizará por perdas, extravios ou danos de objetos 
pessoais.  

99..  A entrada de convidados será permitida somente com o acompanhamento do 
sócio e mediante a apresentação do convite, retirado na secretaria. 

1100..  O empréstimo dos materiais do espaço, será através da secretaria de Esportes 
até às 18h, após isso será na academia. 

1111..   Para fazer uso dos materiais disponível na sala de jogos, o associado irá 
assinar um termo de responsabilidade no ato da retirada. 

1122..  O associado será responsável pelos jogos e materiais, em caso de extravio ou 
dano será cobrado o valor de um material novo para reposição.  

1133..  Estará passível de ocorrência e afastamento do espaço, o associado que 
cometer atos de indisciplina, desrespeitar os demais associados presentes no 
setor ou funcionários que são responsáveis pelo espaço. 

1144..  Os casos omissos ficarão sob a responsabilidade da Diretoria Social. 
 

Pinhais, 16 de fevereiro de 2022. 


