
 
 

Clube Telecamp inicia reabertura gradual na terça 18 de Agosto 

 

A Diretoria Executiva do clube Telecamp festeja a oportunidade de anunciar a reabertura 

gradual – seis horas por dia, a partir da terça-feira dia 18 de Agosto. As determinações 

constam do Decreto Municipal n. 20.996, de 08 de agosto de 2020, que classificou 

Campinas na fase amarela do Plano SP. 

A Telecamp optou em escalonar os horários de visita com agendamento para melhor 

atender aos sócios. Vamos locar os seguintes espaços: quadras de cimento (quadra 1 - 

lado A até 5 pessoas e lado B até 5 pessoas e quadra 2 lado A até 5 pessoas e lado B até 

5 pessoas), campo oficial (lado A até 10 pessoas e lado B até 10 pessoas), campo society 

(lado A até 5 pessoas e lado B até 5 pessoas), paredão (individual), mini campo (lado A 

até 5 pessoas e lado B até 5 pessoas). Esses espaços só podem ser utilizados pela 

família do sócio que agendou, sendo obrigatório todos serem sócios. Não será permitida 

entrada de convidados. Cada associado poderá agendar no máximo dois horários na 

semana para sua família, com duração de 1 hora e a agenda da semana será aberta na 

sexta-feira anterior. As quadras de tênis também serão agendadas, sendo 2 quadras com 

máximo de 2 pessoas por quadra e duração de 1 hora. Cada associado poderá agendar 

no máximo dois (2) horários na semana e a agenda será aberta na sexta-feira anterior. 

Será possível fazer agendamentos adicionais na semana caso haja disponibilidade. 

Os agendamentos para utilização dos espaços serão realizados exclusivamente pelo e-

mail aline@clubetelecamp.com.br, a partir de 17/08/2020, já para início na terça-feira 

(18/08/2020), quando o clube volta a funcionar. Os e-mails de agendamento devem ser 

enviados das 08h às 16h30, pois serão atendidos por ordem de chegada. 

Horário de funcionamento do clube de segunda a sexta-feira das 8h às 10h e das 16h às 

20h; sábado e domingo das 9h às 15h. Secretaria de segunda a sexta das 8h às 17h e 

sábado das 8h às 14h, sendo o atendimento presencial somente durante o funcionamento 

do clube, os demais horários serão para atendimento telefônico e via e-mail. 

 

https://cluberegatas.com.br/regatas-inicia-reabertura-gradual-na-quarta-12-de-agosto/
mailto:aline@clubetelecamp.com.br


 

 

Estarão funcionando: 

1-      ACADEMIA (vide regras agendamento atividades esportivas) 

2-      TÊNIS DE CAMPO INDIVIDUAL (vide regras agendamento atividades esportivas) 

3-      YOGA INDIVIDUAL (vide regras agendamento atividades esportivas) 

4-      PILATES INDIVIDUAL (vide regras agendamento atividades esportivas) 

5-      RESTAURANTE (com horário restrito) 

6-      ESPAÇOS DE LAZER (com agendamento) 

Às restrições incluem churrasqueiras, clubinho, parquinho, sauna, chuveiros, área das 

piscinas, lanchonete, 1 quadra de tênis. Vestiários – somente uso de sanitários. 

IMPORTANTE: Obrigatório o uso de máscara a partir de 10 anos. Utilize a sua garrafinha, 

pois os bebedouros só poderão ser usados para repor água. 

Solicitamos a contribuição de todos associados, num esforço comum, para que as regras 

visando à saúde dos associados e colaboradores sejam cumpridas de modo a evitar 

conflitos e desrespeito. 

Lembramos que o Clube será fiscalizado o tempo todo por agentes da Prefeitura e 

também por outros sócios, e eventual descumprimento das regras de isolamento gerarão 

elevadas multas, com risco de suspensão ou perda do Alvará de Funcionamento. 

 

AGENDAMENTO – ACADEMIA / PILATES / TÊNIS DE CAMPO / YOGA 

Os agendamentos para utilização da Academia / Yoga / Tênis serão realizados 

exclusivamente pelo e-mail aline@clubetelecamp.com.br, a partir de 17/08/2020, já para 

treino na terça-feira (18/08/2020), quando o clube volta a funcionar; 

 

 

https://cluberegatas.com.br/veja-como-agendar-seu-horario-na-academia/
mailto:aline@clubetelecamp.com.br


 
 

A agenda de cada semana abrirá na sexta-feira anterior. 
 

Os e-mails de agendamento devem ser enviados de segunda a sexta das 08h às 16h30, 

pois serão atendidos por ordem de chegada. 

 

Importante: 

O agendamento está sujeito à disponibilidade de vagas e só será confirmado após 

resposta do e-mail. 
 

Caso o dia/horário solicitado não esteja disponível, o sócio também será informado pelo 

e-mail. 
 

Respeitar o tempo de cada aula, para que ocorra a devida higienização. 
 

Será exigido o uso de máscara facial, toalha e garrafinha de água. 

 

ACADEMIA 

Cada aluno poderá agendar no máximo dois (2) horários na semana, com duração de 50 

minutos, (será possível fazer agendamentos adicionais na semana caso haja 

disponibilidade), recomendável atividade para maiores de 14 anos e menores de 60 anos. 
 

Para os alunos que já faziam academia, aconselhamos uma reavaliação física, e para os 

novos alunos manteremos a regra, obrigatória a avaliação física. 
 

Segunda a sexta-feira                                        Sábado 

das 08h às 08h50                                               das 09h às 09h50 

das 09h às 09h50                                               das 10h às 10h50 

das 16h às 16h50                                               das 11h às 11h50                                                                                                             

das 17h às 17h50                                               das 12h às 12h50                                                                                    

das 18h às 18h50 

das 19h às 19h50 

 

YOGA INDIVIDUAL – para alunos matriculados 

Cada aluno poderá agendar no máximo um (1) horário na semana, com duração de 30 

minutos, (será possível fazer agendamentos adicionais na semana caso haja 

disponibilidade), recomendável atividade para maiores de 14 anos e menores de 60 anos. 

 

 



 
 

Segunda e quarta-feira                                       Sábado 

das 08h às 08h30                                                das 9h às 9h30 

das 08h40 às 09 h10                                           das 9h40 às 10h10 

das 9h20  às 9h50                                               das 10h20  às 11h10 

das 17h às 17h30                                                das 11h20 às 12h10 

das 17h40 às 18h10                                            das 12h20 às 13h10 

das 18h20  às 18h50 

 
 

TÊNIS DE CAMPO INDIVIDUAL – para alunos matriculados nas aulas em grupo 

Cada aluno poderá agendar no máximo um (1) horário na semana, com duração de 60 

minutos, (será possível fazer agendamentos adicionais na semana caso haja 

disponibilidade), recomendável atividade para maiores de 14 anos e menores de 60 anos. 
 

Atenção: Esses horários abaixo para as aulas, para jogo individual, veja a agenda do 

clube. 
 

Terça- feira 

das 18  às 19 horas  
 

Quarta- feira 

das 08h00  às 09 horas 

das 17h às 18 horas 

das 18h10 às 19h10  
 

Sábado  

das 9 às 10 horas 

das 10h10 às 11h10 

 
 

PILATES – agendamento direto com a professora Roberta (19 98813 3120) 

 

Contamos com a colaboração de todos!  

Ajude-nos a cuidar de sua saúde e dos colaboradores! 


