
   

 

Regulamento da Escola de Golfe JCC 

 
1. FAIXA ETÁRIA 

 
Poderão participar da Escola de Golfe do JCC as crianças sócias e não sócios do JCC com 
idades de 7 a 12 anos. 
As turmas serão divididas em faixas etárias de 7 a 9 anos e 10 a 12 anos.  
Futuramente, após uma avaliação de habilidade e negociação com o aluno/pais, a criança 
poderá ser mudado de turma independente da faixa etária. 
 

2. QUANTIDADE POR TURMA 
 
Serão no máximo 6 alunos por turma, nas atividades normais de aprendizado.  
A quantidade mínima para iniciar uma turma é 4 alunos. 
Em atividades especiais poderão participar mais alunos numa mesma aula especial. 
 

3. EQUIPAMENTOS  
 
Durante as aulas os equipamentos e bolinhas serão fornecidos e estão inclusos no valor 
estipulado da escola de golf JCC. Os equipamentos serão adequados a faixa etária. 
O aluno deverá cuidar/limpar para não danificar o equipamento, sempre obedecendo as 
normas de segurança informadas pelo professor. 
O aluno poderá utilizar seu próprio equipamento, mas seguirá as orientações das 
atividades da aula. 
 

4. UNIFORME  
 
Os alunos da escola de Golf JCC poderá utilizar a camisa polo da Escola de golfe. Que 
serão vendidas na secretaria do clube no ato da inscrição. 
 

5. VALORES DAS AULAS E PAGAMENTOS  
 
Mensal      =>   1x sem  R$ 220,00     2x sem  R$ 400,00  
Semestral => 1x sem  R$ 160,00      2x sem R$ 280,00  
Anual       =>   1 x Sem   R$ 140,00  2x sem R$ 250,00  
 
O valor da matrícula da escolinha será de R$ 60,00, o que dará direito a uma camisa da 
escolinha. 
 
O valor da primeira mensalidade ocorrerá no ato da matricula da escola de golfe JCC 
 
O pagamento mensal deverá ser efetuado, até ao dia 8 de cada mês.  
 

6. PARTICIPAÇÃO DE NÃO SÓCIOS 
 
As crianças filhos de não sócios, poderão participar da escola de golfe por um período 
máximo de 1 ano.  
 

7. DO CANCELAMENTO, FALTAS E REPOSIÇOES DE AULAS  
 
Por ser tratar de aula em grupo, as aulas só serão repostas quando houver falta do 
professor, ou um consenso do grupo todo para troca de horário, e anuência do JCC. 
O cancelamento deverá ser avisado com 30 dias de antecedência, e no caso de pacote 
semestral ou anual terá direito a devolução do valor, quando pago antecipadamente, salvo 
o respectivo mês de desistência, todavia terá que ressarcir, o desconto que obteve por 
escolher um plano semestral ou anual.  



   

 
8. RECESSO ESCOLAR 

 
Durante o período de férias escolares, serão avaliados conjuntamente com os pais a 
necessidade de remanejamento das aulas. 
 
Não haverá aulas entre Natal e ano novo.   
 
 

9. TREINAMENTO INDIVIDUAL  
 
Os alunos poderão contratar o professor para aulas individuais, que serão negociadas 
diretamente com o mesmo. 
Os alunos poderão fazer treinamento sozinhos, com autorização do professor e 
obedecendo as normas de conduta e segurança da área de treino. O professor poderá 
solicitar a presença de um adulto responsável, se julgar necessário. 
 
  

10. HORARIO / DIAS / DURAÇÃO 
 
Duração das aulas = 45 minutos 
Dias 3ª e 5ª  Feiras = > 15 horas as 15:45h  
Dias 3ª e 5ª  Feiras => 16 horas as 16:45 h  
Sábado =>  10 horas as 10:45 h e  11: 
 

11. ACOMPANHAMENTO DOS PAIS 
 
Durante as aulas normais os pais não poderão acompanhar as aulas, exceto em atividades 
especiais em que os pais serão envolvidos. 
 

12. PROGRAMA DAS AULAS 
 
As aulas serão planejadas para que todos os alunos possam aprender o esporte “golfe” 
visando o desenvolvimento da personalidade do jovem, baseada nos valores: honestidade, 
integridade, espirito desportivo, respeito, confiança, responsabilidade, perseverança, 
cortesia 
 
  


