
 

 
 
 
 
 
 
 
Este documento objetiva orientar e regular a utilização das dependências do 
clube, pelos associados e seus dependentes: 
 
 

 Para ingresso nas dependências do Clube, os associados e seus 
dependentes devem apresentar carteira de sócio atualizada; 

 Todos os associados (após isenção) tem que pagar sua mensalidade. 
Consulte valores. 

 Todos os associados e seus dependentes deverão pagar a taxa de 
confecção das carteirinhas de sócio. 

 O dependente de sócio, durante o período de isenção do titular, deverá 
efetuar o pagamento mensal da taxa de dependente. 

 O uso das churrasqueiras é permitido com no máximo 10 pessoas tendo 
que adquirir as bebidas do fornecedor no clube. 

 Para utilização das churrasqueiras será fornecido um kit básico com 06 
espetos e uma bandeja. 

 Não é permitida a entrada nas piscinas de pessoas com ferimentos, 
afecções da pele, gesso ou com quaisquer partes do corpo enfaixadas; 

 Na piscina térmica, É RECOMENDADO O USO DE TOUCA; 
 Só é permitido o uso de protetor solar NÃO OLEOSO; 
 É PROIBIDO USAR BRONZEADORES, ÓLEOS, CREMES E SIMILARES; 
 É recomendado tomar um banho de ducha antes de entrar nas piscinas. 
 Trajes de banho recomendados: 

Maiô, biquíni, sunquíni; sunga, calção de banho e bermudas. 
Não é recomendável uso de roupas que fiquem transparentes quando estão 
molhadas. 

 Não é permitida a entrada no Clube com bebidas, exceto Água e 
Chimarrão. 

 É PROIBIDA a entrada no Parque AQUÁTICO com VASILHAMES DE 
VIDRO, PORCELANA, e outros produtos e utensílios capazes de causar 
ferimentos, poluir ou colocar em risco a prática de esportes ou a 
recreação no local; 

 É expressamente proibido o consumo de alimentos e bebidas na borda e 
interior das piscinas. 

 É proibido FUMAR nas dependências do Clube. 
 É permitida a utilização de equipamentos sonoros somente com fone de 

ouvido, exceto em eventos e aulas. 
 Não é permitido reservar cadeiras para outros associados no parque 

aquático. 
 Na área das piscinas, não são permitidas atitudes e brincadeiras que 

impliquem em risco ou constrangimento para si e/ou para os demais 
usuários; 

 


