PREZADOS PAIS E/OU RESPONSÁVEIS,

O Colégio Isaac Newton realiza os Jogos
Escolares “JECIN” há 35 anos, com o objetivo
de incentivar a prática desportiva, descontrair
os alunos e promover a integração entre
professores e alunos, baseando-se nos
aspectos da Formação Integral.
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Assim, a Academia de Esportes pede a
autorização
dos
senhores
Pais
e/ou
Responsáveis, para que seu filho possa
participar deste evento.

COMO PARTICIPAR
* DAY-USE
Para participar dos jogos, o aluno deverá adquirir o Day Use na recepção
do CIN, que lhe dará direito a usufruir das dependências do SESC
Balneário durante os jogos. VALOR PROMOCIONAL-------- R$ 60,00
O Day Use será vendido até o dia 08 de M a i o na recepção do Colégio no
valor promocional. Após esta data, o valor será de R$ 90,00.
* UNIFORME
Cada equipe é responsável pela confecção do uniforme de jogo (Camisa
do JECIN); O aluno que não possuir o uniforme da equipe deverá trajar o
uniforme do Colégio para entrar no SESC – Balneário.
* BENEFÍCIOS
Os alunos com pendência em Educação Física poderão fazer a
reposição da nota e da frequência nos jogos, adquirindo o Day Use e
participando do evento todos os dias. Para isso, deverão procurar o
“Gustavinho ou Melissa”na Coordenação de Esportes, antes do JECIN.
* CUIDADO COM PERTENCES (IMPORTANTE)
O Colégio Isaac Newton, a Academia de Esportes e o SESC – Balneário
não se responsabilizarão por pertences (roupas, calçados, relógios,
celulares, joias, dinheiro, mochilas, bolsas e etc.) dos participantes do
evento (alunos, professores, funcionários e colaboradores), de qualquer
valor, mesmo em caso de furto ou extravio, dentro ou fora das instalações
do JECIN.
Pedimos ainda que os participantes evitem levar objetos de muito valor e
equipamentos eletrônicos evitando maiores transtornos.
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DE 10 A 16 DE MAIO
OBSERVAÇÕES

 Na abertura, poderão participar somente os alunos
do Colégio e os pais de alunos do CIN;

 Haverá ônibus para levar os alunos na abertura, com
saída do CIN a partir das 16h/retorno à partir das 21h;

 No dia da abertura (10/05) não haverá aula no período
vespertino;

 Em todos os dias haverá aula no Colégio somente

* ALIMENTAÇÃO
O restaurante terceirizado estará funcionando normalmente e o valor do
almoço será de R$15,00 por dia.
É necessário que o aluno permaneça em tempo integral no evento,
incluindo o horário de almoço, por questão de segurança. Caso seja
necessária a saída do aluno, será realizada somente com o responsável
legal, munido de documento de identidade.
* TRANSPORTE DIÁRIO
Para maior segurança, uma empresa particular terceirizada realizará
diariamente o transporte dos alunos no valor de R$ 8,00 por dia (ida e volta)
e R$5,00 SÓ IDA OU VOLTA, embarcando em frente ao colégio e
desembarcando dentro do SESC – Balneário. No retorno, o desembarque
será em frente ao portão do Colégio CIN.
Embarque às 7 horas | Retorno a partir das 17 horas.
O aluno, no entanto, tem a opção de ir diretamente para o SESC. A
entrada deverá ser no máximo até 9h e não poderá permanecer em
suas imediações por mais de uma hora após o término dos jogos do dia.
PROGRAMAÇÃO
10/05: ABERTURA às 18h no Haras Twin Brothers (concentração às 17h);
11/05: COMPETIÇÕES no Sesc Balneário.
14/05: CIN
15 e 16/05: COMPETIÇÕES no Sesc Balneário.

para o 3º ano e Cursos (matutino, vespertino, ITA e
noturno).

ACADEMIA DE ESPORTES: 65 3028-8836

