REGRAS GERAIS PROJETOS
 TRAJE: Natação = Sunga/Maiô preto ao azul marinho, Touca e
Óculos Natação qualquer cor. OBS: alunos sem o traje completo de
natação, não poderá participar da aula. MOTIVO: Segurança do
próprio aluno, evitar acidentes. Quadra: Para todas as modalidades
da quadra, usar roupas esportivas;
 Local de Aula: 1º aula = Responsável apresenta o aluno aos
professores e assiste à aula; 2º aula = somente aluno e professor no
local da aula. Responsáveis aguardar na sala de espera ou fora do
local da aula;

 FOTOS E VÍDEOS: NÃO autorizamos nenhum tipo de imagem, foto
ou vídeo durante as aulas, preservando assim a imagem dos alunos.
Todos terão a oportunidade de registrar em eventos específicos
durante o ano;
 AUTORIZAÇÃO DE SAÍDA: Todos responsáveis assinam no ato da
matrícula a responsabilidade de estar no horário exato do término
das aulas para pegar os alunos, pois não nos responsabilizamos
pela saída deles, ou seja, a partir do momento que os professores
liberam os alunos, eles NÃO irão verificar se tem ou não alguém
para leva-los, ficando essa responsabilidade aos responsáveis do
aluno ou o aluno de ir embora sozinho;

 ATRASOS: O aluno que perder o início do aquecimento, não poderá
fazer a aula, devido à segurança do próprio aluno, evitando lesões,
problemas musculares e etc...
 RESPONSABILIDADE COM OS PERTENCES PESSOAIS: Não nos
responsabilizamos por qualquer pertence pessoal de aluno.
Pedimos a todos para verificar antes de ir embora;

 MANTER A ÁGUA DA PISCINA LIMPA: Pedimos a colaboração para
todos os alunos de natação tomar banho antes das aulas tirando
gel ou creme de cabelo, maquiagens, protetor solar, desodorantes
e hidratantes para o corpo, colaborando assim com a manutenção
da água da piscina limpa por mais tempo.
Agradecemos a compreensão e reiteramos nosso compromisso por uma educação
de qualidade estando a inteira disposição para maiores esclarecimentos.
EQUIPE HEITOR GLOEDEN

