
REGULAMENTO COLÔNIA DE FÉRIAS CLUBE MILITAR 

01 - As inscrições são feitas somente no site da RB Sport Mix

disponibilidade de vagas;

02 - Após o envio do formulário de inscrição e conferência dos dados, enviaremos por

boleto bancário para pagamento

confirmação da inscrição ocorre mediante

04 - O não pagamento do boleto implicar

05 - Ent

atraso para a saída dos alunos;

06 - Funcionamento de segunda a sexta 

07 - Cada participante recebe uma camisa do evento com a identificação 

possíveis patrocinadores

colete, já na renovação de período 

08 - O aluno só́ poderá́ par2cipar da colônia de férias mediante apresentaç

médico específico para a2vidades espor2vas e piscina

recepção antes do início do evento;

09 - Não haverá́ devolução dos valores contratados

apresentação de atestado med

10 - As crianças com doenças contagiosas n

11 - A programação completa da colônia de férias está disponível para o período de 

12 - Autorizo o uso de imagens (fotografias e vídeos) do meu filho(a) inscrito na colôn

férias, para fins de divulgação em site próprio e mídias sociais da RB Sport Mix

13 - Os passeios da colônia de férias são opcionais e cobrados a parte. Enviaremos circular 

informando os locais, datas, vagas e valores. A insc

feita em nossa recepção no clube. Por ser tratar de 

do valor pago em nenhuma hipótese

14 - Após

regulamento da 

inscriçãosão

 

REGULAMENTO COLÔNIA DE FÉRIAS CLUBE MILITAR 

As inscrições são feitas somente no site da RB Sport Mix

disponibilidade de vagas;

Após o envio do formulário de inscrição e conferência dos dados, enviaremos por

boleto bancário para pagamento

confirmação da inscrição ocorre mediante

O não pagamento do boleto implicar

Entrada das turmas a par2r de 

atraso para a saída dos alunos;

Funcionamento de segunda a sexta 

Cada participante recebe uma camisa do evento com a identificação 

possíveis patrocinadores

colete, já na renovação de período 

O aluno só́ poderá́ par2cipar da colônia de férias mediante apresentaç

médico específico para a2vidades espor2vas e piscina

epção antes do início do evento;

Não haverá́ devolução dos valores contratados

apresentação de atestado med

As crianças com doenças contagiosas n

A programação completa da colônia de férias está disponível para o período de 

Autorizo o uso de imagens (fotografias e vídeos) do meu filho(a) inscrito na colôn

férias, para fins de divulgação em site próprio e mídias sociais da RB Sport Mix

Os passeios da colônia de férias são opcionais e cobrados a parte. Enviaremos circular 

informando os locais, datas, vagas e valores. A insc

feita em nossa recepção no clube. Por ser tratar de 

do valor pago em nenhuma hipótese

Após o envio do 

regulamento da colônia

inscriçãosão verdadeiras. 

REGULAMENTO COLÔNIA DE FÉRIAS CLUBE MILITAR 

As inscrições são feitas somente no site da RB Sport Mix

disponibilidade de vagas; 

Após o envio do formulário de inscrição e conferência dos dados, enviaremos por

boleto bancário para pagamento

confirmação da inscrição ocorre mediante

O não pagamento do boleto implicar

rada das turmas a par2r de 

atraso para a saída dos alunos;

Funcionamento de segunda a sexta 

Cada participante recebe uma camisa do evento com a identificação 

possíveis patrocinadores. O uso da camisa é obrigatório

colete, já na renovação de período 

O aluno só́ poderá́ par2cipar da colônia de férias mediante apresentaç

médico específico para a2vidades espor2vas e piscina

epção antes do início do evento;

Não haverá́ devolução dos valores contratados

apresentação de atestado med

As crianças com doenças contagiosas n

A programação completa da colônia de férias está disponível para o período de 

Autorizo o uso de imagens (fotografias e vídeos) do meu filho(a) inscrito na colôn

férias, para fins de divulgação em site próprio e mídias sociais da RB Sport Mix

Os passeios da colônia de férias são opcionais e cobrados a parte. Enviaremos circular 

informando os locais, datas, vagas e valores. A insc

feita em nossa recepção no clube. Por ser tratar de 

do valor pago em nenhuma hipótese

o envio do formulário

colônia de férias

verdadeiras.  

REGULAMENTO COLÔNIA DE FÉRIAS CLUBE MILITAR 

As inscrições são feitas somente no site da RB Sport Mix

Após o envio do formulário de inscrição e conferência dos dados, enviaremos por

boleto bancário para pagamento. O contratante deverá

confirmação da inscrição ocorre mediante

O não pagamento do boleto implicará no cancelamento da inscrição

rada das turmas a par2r de 8h30 e saída 

atraso para a saída dos alunos; 

Funcionamento de segunda a sexta de 8h30 às 17h, exceto feriados;

Cada participante recebe uma camisa do evento com a identificação 

O uso da camisa é obrigatório

colete, já na renovação de período não será́ fornecido nova camisa

O aluno só́ poderá́ par2cipar da colônia de férias mediante apresentaç

médico específico para a2vidades espor2vas e piscina

epção antes do início do evento; 

Não haverá́ devolução dos valores contratados

apresentação de atestado medico; 

As crianças com doenças contagiosas n

A programação completa da colônia de férias está disponível para o período de 

Autorizo o uso de imagens (fotografias e vídeos) do meu filho(a) inscrito na colôn

férias, para fins de divulgação em site próprio e mídias sociais da RB Sport Mix

Os passeios da colônia de férias são opcionais e cobrados a parte. Enviaremos circular 

informando os locais, datas, vagas e valores. A insc

feita em nossa recepção no clube. Por ser tratar de 

do valor pago em nenhuma hipótese alguma;                                                                              

formulário, o responsável

férias RB Sport Mix, e que as 

REGULAMENTO COLÔNIA DE FÉRIAS CLUBE MILITAR 

As inscrições são feitas somente no site da RB Sport Mix

Após o envio do formulário de inscrição e conferência dos dados, enviaremos por

O contratante deverá

confirmação da inscrição ocorre mediante o pagamento do boleto bancário;

á no cancelamento da inscrição

e saída 17h. 

de 8h30 às 17h, exceto feriados;

Cada participante recebe uma camisa do evento com a identificação 

O uso da camisa é obrigatório

não será́ fornecido nova camisa

O aluno só́ poderá́ par2cipar da colônia de férias mediante apresentaç

médico específico para a2vidades espor2vas e piscina

Não haverá́ devolução dos valores contratados, somente em caso de saúde com 

As crianças com doenças contagiosas não poderão frequentar a colônia;

A programação completa da colônia de férias está disponível para o período de 

Autorizo o uso de imagens (fotografias e vídeos) do meu filho(a) inscrito na colôn

férias, para fins de divulgação em site próprio e mídias sociais da RB Sport Mix

Os passeios da colônia de férias são opcionais e cobrados a parte. Enviaremos circular 

informando os locais, datas, vagas e valores. A inscrição é por ordem de chegada e deverá ser 

feita em nossa recepção no clube. Por ser tratar de a2vidade externa

alguma;                                                                              

responsável declara ainda que leu e concorda com o 

RB Sport Mix, e que as 

 

REGULAMENTO COLÔNIA DE FÉRIAS CLUBE MILITAR 

As inscrições são feitas somente no site da RB Sport Mix, em formulário próprio

Após o envio do formulário de inscrição e conferência dos dados, enviaremos por

O contratante deverá acusar o recebimento do boleto; 

o pagamento do boleto bancário;

á no cancelamento da inscrição

. Haverá́ tolerância de 

de 8h30 às 17h, exceto feriados;

Cada participante recebe uma camisa do evento com a identificação 

O uso da camisa é obrigatório. No caso de diária será oferecido um 

não será́ fornecido nova camisa

O aluno só́ poderá́ par2cipar da colônia de férias mediante apresentaç

médico específico para a2vidades espor2vas e piscina, que deverá ser entregue em nossa 

, somente em caso de saúde com 

ão poderão frequentar a colônia;

A programação completa da colônia de férias está disponível para o período de 

Autorizo o uso de imagens (fotografias e vídeos) do meu filho(a) inscrito na colôn

férias, para fins de divulgação em site próprio e mídias sociais da RB Sport Mix

Os passeios da colônia de férias são opcionais e cobrados a parte. Enviaremos circular 

rição é por ordem de chegada e deverá ser 

a2vidade externa

alguma;                                                                              

declara ainda que leu e concorda com o 

RB Sport Mix, e que as informações

REGULAMENTO COLÔNIA DE FÉRIAS CLUBE MILITAR  

em formulário próprio

Após o envio do formulário de inscrição e conferência dos dados, enviaremos por

acusar o recebimento do boleto; 

o pagamento do boleto bancário; 

á no cancelamento da inscrição; 

Haverá́ tolerância de 15 minutos de

de 8h30 às 17h, exceto feriados; 

Cada participante recebe uma camisa do evento com a identificação da RB Sport Mix e 

. No caso de diária será oferecido um 

não será́ fornecido nova camisa; 

O aluno só́ poderá́ par2cipar da colônia de férias mediante apresentação de atestado 

que deverá ser entregue em nossa 

, somente em caso de saúde com 

ão poderão frequentar a colônia; 

A programação completa da colônia de férias está disponível para o período de 

Autorizo o uso de imagens (fotografias e vídeos) do meu filho(a) inscrito na colôn

férias, para fins de divulgação em site próprio e mídias sociais da RB Sport Mix

Os passeios da colônia de férias são opcionais e cobrados a parte. Enviaremos circular 

rição é por ordem de chegada e deverá ser 

a2vidade externa, não haverá́

alguma;                                                                              

declara ainda que leu e concorda com o 

informações geradas no 

em formulário próprio, sujeitas à 

Após o envio do formulário de inscrição e conferência dos dados, enviaremos por e-mail o 

acusar o recebimento do boleto; 03 

 

15 minutos de 

da RB Sport Mix e 

. No caso de diária será oferecido um 

ão de atestado 

que deverá ser entregue em nossa 

, somente em caso de saúde com 

 

A programação completa da colônia de férias está disponível para o período de 4 semanas

Autorizo o uso de imagens (fotografias e vídeos) do meu filho(a) inscrito na colônia de 

férias, para fins de divulgação em site próprio e mídias sociais da RB Sport Mix;                         

Os passeios da colônia de férias são opcionais e cobrados a parte. Enviaremos circular 

rição é por ordem de chegada e deverá ser 

não haverá́ devolução 

alguma;                                                                                     

declara ainda que leu e concorda com o 

geradas no formulário

sujeitas à 

mail o 

03 - A 

 

da RB Sport Mix e 

. No caso de diária será oferecido um 

ão de atestado 

que deverá ser entregue em nossa 

4 semanas; 

ia de 

;                         

Os passeios da colônia de férias são opcionais e cobrados a parte. Enviaremos circular 

rição é por ordem de chegada e deverá ser 

devolução 

       

formulário de 


