
  

 

 

 

 

 

 

 

REGIMENTO INTERNO 
 

 

1º Identificação obrigatória:  

  

a) Sócios: entrada no Clube somente com a carteirinha. Se necessário, há o 

Cartão Provisório, com custo de confecção e validade somente para o dia. É 

necessário apresentar documento pessoal para requisitá-lo.  

b) Convidados: entrada no Clube somente com documento com foto, 

independentemente da idade e convite válido para o dia de uso.  

c) Obrigatório uso de pulseira de identificação (colocada na entrada 

devendo o uso ser permanente durante a estada). Haverá custo caso haja 

extravio da mesma, podendo o mesmo sofrer penalidades.  

  

2º Entrada de pertences:  

  

a) Não é permitido entrada com Narguilé.  

b) Proibida a entrada de alimentos e bebidas no interior do Clube.  

c) Permitido o KIT CHURRASCO – Quaisquer que vá a churrasqueira (carnes, 

queijos, pão de alho); guarnições apenas: saladas (vinagrete ou folhas) e 

cozidos (APENAS mandioca).  

d) Todo o material deverá estar acondicionado em embalagens plásticas com 

tampa transparente, pois será vistoriado na portaria antes da entrada.  

e) Serão cadastradas as pessoas que entrarem portando facas, espeto de 

churrasco ou quaisquer materiais cortantes, que apresentem risco aos 

terceiros.  

f) Será feita de forma visual vistoria nas bolsas, mochilas e etc.  

  

3º Estada nas proximidades das piscinas:  

          

a) É proibido comer ou beber nas bordas das piscinas.  

b) É obrigatório uso de roupa de banho adequada para entrar nas piscinas. 

c) Proibido uso de camisetas, além de qualquer traje com tecidos incompatíveis.  

d) Proibido acrobacias nas piscinas, pois são de uso coletivo.  



  

e) Evite brincadeiras com movimentos bruscos (saltos), evite usar bola ou qualquer 

material que não se possa garantir uma trajetória segura.  

 

4º Comportamento em ambiente coletivo:  

         

a) Exige-se a prevalência da EQUIDADE e todas as relações.  

b) Garantindo o respeito a todos os membros do Clube, funcionários ou dirigentes, 

no exercício de suas funções.  

c) É proibido fumar no interior do salão (Bar / Restaurante ou qualquer ambiente 

coberto).  

d) É proibido cenas amorosas em quaisquer locais, assim como contato físico 

duradouro dentro das piscinas.  

e) Sobretudo atente-se para ter conduta moral em qualquer ambiente coletivo, sem 

excessos e respeitando o direito dos outros.  

  

5º Penalidades:  

        

a) Será negado acesso ao convidado que possua registro antecedente, justificando a 

tal negativa.  

b) Uso irregular de carteirinha gera suspensão temporária ou permanente 

dependendo da existência de ocorrências anteriores.  

c) Danos ao patrimônio serão custeados a cargo dos envolvidos.  

d) Será sancionado o sócio que tentar ludibriar o sistema de monitoramento.  

e) Quaisquer sanções serão aplicadas mediante análise do conselho administrativo.  

 

 


