Normas de Utilização
do Centro Esportivo
O Centro Esportivo pode ser utilizado por alunos e funcionários do
Senac São Paulo.
Se você gosta de praticar esportes, o Centro Esportivo do Centro
Universitário Senac - Santo Amaro é o lugar certo para você!
Para utilizá-lo da melhor forma possível e para que todos tenham as
mesmas oportunidades, você precisa ficar por dentro de algumas
normas. Confira!
1 - É necessário fazer a reserva das quadras com 24 horas de
antecedência, pelo e-mail centroesportivocas@sp.senac.br
ou pessoalmente ou ainda pelo telefone 5682-7654 / 7655.
1.1 - A reserva será confirmada mediante disponibilidade de
espaço.
2 - Os usuários deverão preencher o Formulário de Reserva de
Quadras do Centro Esportivo, no momento em que forem
utilizar o espaço.
2.1 - A reserva só será efetuada mediante entrega do
formulário com todos os dados preenchidos.
3 - Os usuários deverão se apresentar 15 minutos antes do
horário reservado tendo em mãos um documento original com
foto. Todos serão credenciados com pulseira, que só é liberada
após a conferência dos nomes no sistema do Senac e no
formulário de reserva.
3.1 - É vetada a utilização das quadras por alunos que não
estejam com pulseiras. Caso isso aconteça, o material será
retirado, a quadra será fechada e o responsável pela reserva
será suspenso das atividades do Centro Esportivo por um mês.

4 - A tolerância máxima de atraso é 15 minutos. Após esse
período, a reserva será cancelada.
5 - É obrigatório o uso de roupas adequadas para a prática
de esportes, sendo: camiseta, shorts ou calça (legging,
moletom, malha, tactel), tênis esportivo ou chuteira society.
6 - O Centro Esportivo disponibiliza vestiários com
armários, para uso durante as atividades esportivas. Os
armários que permanecerem trancados após o horário de
funcionamento do local terão suas trancas removidas e os
pertences serão encaminhados para o Setor de Achados
e Perdidos do Centro Universitário Senac - Santo Amaro,
que fica nas salas do Apoio Logístico A108 e B229, no
Prédio Acadêmico 1 ou Sala I457, no Prédio Acadêmico 2.
7 - O Centro Universitário Senac não se responsabiliza por
objetos deixados em qualquer espaço do Centro Esportivo.

Horário de funcionamento do Centro Esportivo:
- Segundas-feiras, das 10 às 19 horas
- Terças a sextas-feiras, das 9 às 22 horas
- Sábados, das 9h30 às 18 horas

