
Regulamento do Ginásio Poliesportivo APUSM 

 

 Horário de funcionamento: de segunda à sexta das 8:00 às 22h, sábado das 8:00 às 

18h; 

 Reservas de quadras:  

o Para ser efetuada a reserva será necessário o nome de 5 associados; 

o Para continuar tendo o direito para as próximas reservas, os 5 associados 

listados no momento da reserva, deverão participar da partida, apresentando a 

carteira social na portaria antes do jogo. 

o Em caso de desistência de algum associado, este poderá ser substituído por 

outro associado até o momento antes da partida. 

o É expressamente proibida a reserva em nome de associado para usufruto de 

não associados; 

o Qualquer associado poderá fazer a reserva do espaço (desde que passe o nome 

dos outros 04 associados), este agendamento poderá ser feito pessoalmente, 

via e – mail (esportes@apusm.com.br) ou telefone (55) 3221 – 4856 (ramal 60 

– esportes). 

o A reserva da quadra será feita com períodos de no máximo 1h; 

o Para ser efetuada a reserva da quadra, deverá ser efetuado o pagamento via 

Pix, e enviado para o WhatsApp ou e-mail. Se este pagamento não for efetuado 

até as 23:59 do dia interior a da reserva a pré reserva será cancelada. 

o Valores: 

 Reserva para 100% associado: R$ 50,00. 

 Reserva para jogos com associados + não associados: R$ 100,00  

o O cancelamento da reserva deverá ser feito com 24h de antecedência a reserva. 

Quando o cancelamento for dentro deste prazo, e o pagamento já foi efetuado, 

terá a possibilidade de solicitar o estorno do valor. 

o No caso de reservas feita por 100% de associados, no momento da reserva será 

necessário a relação de todos os nomes e a apresentação da carteira social 

antes do jogo na portaria. 

 Uso da quadra poliesportiva:  

o Não será permitido entrada e permanência de animais de qualquer espécie, 

exceto cães - guias; 

o Não será permitido jogar sem camisa; 

o É proibida a ingestão de alimentos e bebidas nas dependências das quadras, 

exceto água e isotônicos acondicionadas em squeeze ou garrafas que não 

sejam de vidro ou louça; 

o É de responsabilidade do associado que reservou a quadra caso venha 

acontecer algum dano na mesma; 

o É vetado qualquer evento esportivo sem antes aviso prévio a direção; 
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o Não é permitido jogar descalço. 

o É proibido fumar dentro do espaço do ginásio poliesportivo; 

 Jogue limpo: em caso de discussões/brigas dentro do espaço do ginásio poliesportivo, 

além da solicitação da Brigada Militar, os associados que reservaram a quadra poderão 

ser responsabilizados pelos atos, podendo sofrer sansões administrativas conforme a 

direção analisar necessário. 

 Não é permito andar de bicicleta, skate e patinete dentro do ginásio poliesportivo; 

 Bebidas alcoólicas: No espaço destinado a pratica de atividade física (quadra) é vetado 

seu consumo. 

  Objetos esquecidos: é de responsabilidade do associado em revisar se não esqueceu 

nenhum objeto na quadra, a APUSM não se responsabiliza por objetos esquecidos no 

ginásio poliesportivo; 

 O espaço é monitorado por sistema de câmeras que não podem ser desligadas, 

ou mesmo obstruídas de qualquer forma; 

 A APUSM não fornecerá qualquer tipo de material esportivo, exceto quando for a 

promotora do evento; 

 A quadra poliesportiva destina-se a atividades esportivas. Qualquer outro tipo de 

atividade deverá estar previamente autorizado pela direção da APUSM. 

 Os usuários dos espaços do ginásio poliesportivo deverão cumprir os protocolos 

vigentes da vigilância sanitária; 

 O associado ao usar a quadra deverá apresentar a carteirinha social; 

 Durante o uso da quadra o associado poderá solicitar na portaria a chave de um 

dos vestiários. 

 SOS Unimed: a cobertura do SOS Unimed, se estende apenas para associados. 

 Casos omissos neste regulamento serão analisados pela direção. 


