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NORMAS E PROCEDIMENTOS PARA LOCAÇÕES DE ESPAÇOS ESPORTIVOS: 
 

1) DO HORÁRIO 
   1.1) O horário de funcionamento do Parque Esportivo para locações de espaços 

esportivos é de segunda a sexta-feira, das 7h às 23h30min, e aos sábados, das 
8h às 19h30min.  

 1.2) O Parque Esportivo pode determinar o cancelamento e/ou transferência 
da(s) reserva(s) para locação de espaços esportivos nos casos de mau tempo, 
por medida de segurança dos locatários. 

 1.3) O Parque Esportivo pode determinar a abertura ou não das suas 
dependências nos dias em que houver suspensão das aulas pela Universidade, 
mediante comunicação prévia aos locatários.  

 1.4) O Parque Esportivo não funciona em feriados municipais, estaduais, federais 
e institucionais, salvo em caso de eventos previamente agendados. 

 1.5) Nos meses de janeiro e fevereiro o horário de funcionamento do Parque 
Esportivo, aos sábados, está sujeito à alteração, mediante comunicação prévia 
aos locatários. 

 
2) DA LOCAÇÃO 

2.1) O Parque Esportivo disponibiliza para locações os espaços esportivos 
relacionados abaixo, desde que não estejam sendo utilizados para realização de 
atividades de ensino, pesquisa e extensão: 
- Campo de futebol 11 com grama natural; 
- Campo de futebol 11 com grama sintética; 
- Piscinas, de Aprendizagem, Olímpica e Terapêutica; 
- Pistas, de Atletismo e Indoor; 
- Quadras Poliesportivas, para prática de futsal, vôlei, basquete e handebol; 
- Quadra de Areia, para a prática de futevôlei, vôlei de praia e beach tennis; 
- Quadras de Futebol com grama sintética; 
- Quadras de Paddle; 
- Quadras de Tênis; 
- Salão de Lutas, Ginástica Olímpica e Ginástica Rítmica. 
2.2) A locação de espaços esportivos é realizada mediante reserva do espaço 
esportivo, por telefone ou pessoalmente, de acordo com a situação apresentada, 
na Recepção ou na Secretaria do Parque Esportivo. A reserva somente é 
efetivada com a realização do pagamento, conforme tabela de valores em 
vigência, sendo que o procedimento para realização do pagamento com o devido 
prazo de antecedência é também repassado pela Recepção do Parque Esportivo. 
2.3) Para realização de locações com tempo de duração superior a duas horas 
pode ser necessário contato com a Secretaria do Parque Esportivo, dependendo 
da situação apresentada (Exemplo: evento). 

 
3) DO INGRESSO, UTILIZAÇÃO E PERMANÊNCIA 

3.1) O acesso ao(s) espaço(s) esportivo(s) locado(s) é permitido apenas pelo 
tempo de locação solicitado e confirmado através da realização do pagamento, 
sendo que para tanto é imprescindível a apresentação do recibo de pagamento. 
3.2) O horário marcado não será compensado nos casos de necessidade de 
montagens e desmontagens das tabelas de basquete e/ou postes de vôlei, salvo 
nos casos em que a execução da atividade ultrapasse 5 minutos. 
3.3) Não é permitido o ingresso nos espaços esportivos portando alimentos, 
exceto garrafas plásticas com líquidos energéticos e água. 
3.4) Não é permitido o uso de tênis com solado preto, chuteira com travas, 
sapato, calçados do tipo social ou passeio, skates, patins e bicicletas no interior 
das quadras. 
3.5) Não é permitido o ingresso com chuteiras de trava alta no Campo de 
Futebol 11 e nas Quadras com grama sintética. 
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3.6) É defeso ao locatário promover atos que contrariem as normas legais, ou os 
princípios da moral e dos bons costumes. 
3.7) O locatário é responsável pelo ressarcimento de eventual dano que possa 
ser causado ao Parque Esportivo ou a terceiros. 

 
4) DO PAGAMENTO 

4.1) O pagamento para confirmação de reserva de espaços esportivos deve ser 
realizado na Recepção, localizado no térreo do Parque Esportivo, no seguinte 
horário: de segunda a sexta, das 7h15min às 22h30min, e aos sábados, das 8h 
às 18h30min.   
4.2) Para retirada da guia para pagamento, o locatário deve apresentar 
documento de identidade quando for usuário externo e ainda a carteira de 
estudante e/ou crachá funcional quando possuir vínculo institucional, como 
forma de comprovação de que se trata de público interno, para cobrança do 
valor adequado, conforme tabela em vigência. 
4.3) No caso de locação com valor de público interno, o locatário deverá estar 
presente no momento da retirada da guia de pagamento para comprovação do 
vínculo institucional, ou seja, não é permitida a apresentação de documentação 
que comprove o vínculo por terceiros. 
4.4) O valor de pagamento é correspondente ao valor descrito por espaços 
esportivos na tabela em vigência e conforme o tempo de utilização. 
4.5) O valor para locação de espaços esportivos será reajustado anualmente, 
no mês de dezembro, com aplicabilidade a partir do mês de janeiro 
subsequente. 

 
5) DO USO DOS ARMÁRIOS 

5.1) Mediante a solicitação e sob a exclusiva responsabilidade dos usuários, o 
Parque Esportivo pode disponibilizar número limitado de armários, para que os 
usuários possam armazenar material e/ou objetos de uso pessoal, apenas 
durante o período de utilização do espaço esportivo locado. 
5.2) É de exclusiva responsabilidade do usuário a aquisição de cadeado com 
chave para utilização do armário disponibilizado, assim como, a atenção com a 
segurança dos materiais ou objetos ali armazenados. 
5.3) Por medida de segurança, o Parque Esportivo adverte para que os 
usuários não armazenem objetos de valor nos armários e, ainda, fica 
terminantemente proibida a utilização dos armários após o horário de 
funcionamento do Parque Esportivo, sendo que, constatada essa situação, os 
mesmos serão abertos com inutilização do cadeado, e os materiais e/ou objetos 
ali encontrados serão encaminhados para o Setor de Serviços Operacionais da 
PUCRS (Achados e Perdidos). 
5.4) Não é permitido deixar objetos pessoais na recepção e nas demais 
dependências do Parque Esportivo. 
5.5) O Parque Esportivo não se responsabiliza por materiais e/ou objetos 
pessoais armazenados nos armários e/ou extraviados nas instalações do Parque 
Esportivo. 

 
6) DAS PENALIDADES 

6.1) O descumprimento das normas aqui estabelecidas poderá resultar ao 
infrator a pena de advertência e/ou exclusão do recinto. 
 
 

Porto Alegre, maio de 2017. 
Parque Esportivo da PUCRS 


