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Seção I

Do Horário de Funcionamento do Clube

Art. 1º O horário de funcionamento do clube será de segunda-feira a sábado, das 06h
às 22h, com atendimento normal dos funcionários do clube, exceção feita às competições
esportivas ou festas previamente contratadas e autorizadas pela Diretoria Executiva, quando
o horário se estenderá de acordo com a programação do evento.

Parágrafo único. Aos domingos e feriados o horário de funcionamento será das 07h às
18h, ficando alterado quando estiver em vigor o horário de verão, para o das 07h às 20h.

Seção II

Do Acesso ao Clube

Subseção I 

Dos Associados

Art. 2º  Os associados, e respectivos dependentes, não poderão entrar no clube, e
nem realizar qualquer tipo de atividade física ou social,  quando estiverem com 01 (uma)
mensalidade atrasada.

Art.  3º  O associado que for  funcionário  poderá  participar  de todas  as  atividades
sociais, esportivas e culturais, em horários que não conflitem ou coincidam com aqueles de
sua jornada de trabalho.

Art. 4º  O associado proprietário poderá requerer seu enquadramento na situação de
associado ausente, desde que comprove residir em cidade com distância superior a 50 km
de Londrina, através de um dos seguintes documentos:

I - Comprovante de residência; 

II - Comprovante de trabalho;

III - Fotocópia atualizada da Carteira Profissional, quando empregado;

IV - Fotocópia do recolhimento da anuidade ou mensalidade do Conselho ou Órgão
que representa ou pertence, quando profissional liberal;
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V - Contrato de trabalho, quando vendedor autônomo;

§ 1º A Diretoria Executiva poderá, ainda, solicitar outros documentos comprobatórios
para análise e posterior aprovação.

§  2º  Comprovada  a  residência  nos  termos  dos  incisos  I  e  II,  deste  artigo,  a
concretização da condição de associado ausente só se dará após o pagamento da taxa
anual  equivalente  a  03  (três)  mensalidades,  junto  à  secretaria  do  clube  ou  mediante
depósito bancário na conta corrente do clube.

§ 3º A comprovação da condição de associado ausente e o pagamento de 03 (três)
mensalidades deverão ser renovados anualmente.

§ 4º O associado ausente poderá frequentar o clube, nesta condição, por um período
máximo de até 30 (trinta) dias, ainda que descontínuos, ao ano. Depois deste período, a
entrada será permitida mediante o recolhimento da taxa de frequência no valor constante da
tabela vigente aprovada pela Diretoria Executiva.

Art. 5º O associado atleta somente está autorizado a frequentar as dependências do
clube mediante prévia autorização da Diretoria Executiva.

Subseção II 

Dos Convidados

Art.  6º  Será permitida  a  entrada  de  convidados  não associados  com o uso  dos
espaços do clube, desde que observadas as seguintes condições:

I -  o  convidado não associado  deverá,  obrigatoriamente,  ser  apresentado por  um
associado, o qual preencherá e assinará o documento específico na secretaria do clube,
responsabilizando-se  pelos  atos  praticados  pelo  convidado  durante  seu  tempo  de
permanência no clube;

II - o convidado não associado deverá apresentar documento de identificação oficial,
com foto, e pagar a taxa de frequência no valor constante da tabela vigente aprovada pela
Diretoria Executiva, quando maior de 10 (dez) anos e menor de 65 (sessenta e cinco) anos
de idade;

III -  são isentos da taxa de frequência prevista no inciso II, deste artigo, o convidado
não associado de qualquer idade que comprovadamente resida em cidade distante a mais
de 50 km de Londrina (PR), bem como aquele que, ainda que seja residente a uma distância
de até 50 km de Londrina (PR), não tenha idade maior de 10 (dez) anos e menor de 65
(sessenta e cinco) anos;
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IV - Somente é permitida a entrada de convidado não associado 01 (um) dia ao mês,
de  forma  não  cumulativa,  independentemente  da  idade  e  do  pagamento  da  taxa  de
frequência, ressalvado o disposto no art. 7º, deste Regimento.

§  1º  As  autorizações  de  frequência  não  serão  extensivas  aos  eventos  sociais
realizados pelo clube; portanto, o convidado somente terá acesso aos mesmos mediante
pagamento do ingresso, no valor estabelecido para não associado.

§ 2º  O convidado está sujeito às normas e aos regulamentos internos do clube. Em
caso de inobservância dos mesmos poderá ser solicitado a se retirar das dependências,
sem direito à restituição da taxa de frequência, porventura recolhida.

§ 3º Qualquer infração disciplinar cometida pelo convidado será de responsabilidade
do associado apresentante, estando este sujeito a sofrer representação junto ao Conselho
Disciplinar do clube.

Art. 7º O associado poderá solicitar a entrada de seus convidados não associados no
clube, para períodos que excedam a 01 (um) dia ao mês, desde que comprove, através de
documentação hábil,  que  estes  residam em cidade com distância  superior  a  50  km de
Londrina (PR), observadas as seguintes condições:

I -  Seja  efetuado  o  pagamento  por  pessoa  do  valor  constante  da  tabela  vigente
aprovada pela Diretoria Executiva;

II - Seja efetuado o pagamento por grupo familiar, nos termos do art. 24, § 1º, a), do
Estatuto, do valor constante da tabela vigente aprovada pela Diretoria Executiva.

§ 1º Os convidados parentes em linha reta do associado e do respectivo cônjuge ou
companheiro não terão limite de dias para usar o clube, desde que comprovem, através de
documentação hábil, que residam em cidade com distância superior a mais de 50 km de
Londrina (PR), e efetuem o pagamento das taxas previstas nos incisos I e II, deste artigo.

§ 2º Os demais convidados que não se incluam nas hipóteses do § 1º, deste artigo,
poderão usar o clube pelo período máximo de 30 dias ao ano, de forma cumulativa, desde
que comprovem, através de documentação hábil,  que residam em cidade com distância
superior a mais de 50 km de Londrina (PR), e efetuem o pagamento das taxas previstas nos
incisos I e II, deste artigo.

Art. 8º O associado poderá solicitar a entrada gratuita de convidados seus para que os
mesmos utilizem os serviços do  bar da piscina social e do restaurante, observadas as
seguintes condições:

I -  O  convidado  não  associado  deverá,  obrigatoriamente,  ser  apresentado  pelo
associado, o qual preencherá e assinará o documento específico na secretaria do clube,
responsabilizando-se  pelos  atos  praticados  pelo  convidado  durante  seu  tempo  de
permanência no clube;
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II - O convidado não associado deverá apresentar documento de identificação oficial,
com foto;

III -  Para  cada convidado será  fornecida  uma pulseira  numerada,  que deverá  ser
retirada quando da saída do mesmo, na secretaria do clube.

§ 1º A permanência dos convidados para a utilização dos serviços do  restaurante

está restrita à área do mesmo e do bar da piscina social, nos horários em que o restaurante
estiver em funcionamento.

§ 2º É proibida aos associados e seus convidados a entrada no  restaurante  sem a
utilização de camisa, com roupa molhada ou em trajes de banho.

§ 3º A permanência dos convidados para a utilização dos serviços do bar da piscina

social é restrita à área do mesmo, e somente será permitida de segunda a sexta-feira, no
horário compreendido entre as 18h e 22h.

§  4º  Caso  a  pulseira  mencionada  no  inciso  III,  deste  artigo,  seja  extraviada  ou
removida antes da saída do convidado, ou ainda, somente devolvida após os horários limites
constantes dos §§ 1º e 3º, deste artigo, será cobrado do associado apresentante uma multa
individual no valor da taxa de frequência constante da tabela vigente aprovada pela Diretoria
Executiva, para cada convidado nesta situação.

§ 5º Excepcionalmente, a Diretoria Executiva poderá autorizar os comodatários do bar
e  restaurante  a  apresentar  convidados  não  associados  para  utilizarem os  serviços  dos
espaços do bar da piscina social e restaurante, durante os períodos previstos nos §§ 1º e 3º,
deste Regimento.

§ 6º Os comodatários do bar e restaurante serão responsáveis por seus convidados,
devendo ser observadas as mesmas condições previstas nos incisos I a III, e §§ 1º a 4º,
todos do art. 8º, deste Regimento.

Subseção III

Dos Alunos Não Associados

Art. 9º A frequência de aluno não associado, devidamente matriculado em uma das
atividades esportivas ou culturais oferecidas nas dependências do clube, poderá ocorrer, em
caráter excepcional, a critério da Diretoria Executiva, observadas as seguintes condições:

I - Não é permitida a permanência de alunos não associados, maiores de 18 (dezoito)

anos, nas dependências do clube, após as 18h, durante os dias de semana, sendo proibido
o acesso, em qualquer horário, aos sábados, domingos e feriados;

II -  Não  é  permitida  a  permanência  de  alunos  não  associados,  menores  de  18

(dezoito) anos, nas dependências do clube, aos sábados, após as 12h, e, em qualquer
horário, aos domingos e feriados;
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III - O período de permanência de alunos não associados nas dependências do clube
é o de duração da aula, com tolerância de 15 (quinze) minutos antes e depois da aula,
devendo ser observado o disposto nos incisos I e II, deste artigo;

IV -  Maior de 18 (dezoito)  anos  somente poderá ser  aluno,  na condição de não
associado, por um período máximo e ininterrupto de 03 (três) meses, e por uma única vez,
independentemente da modalidade. Depois deste período, o aluno, para dar continuidade às
suas aulas, necessariamente deverá se associar ao Londrina Country Club;

V - O aluno não associado, menor de 18 (dezoito) anos, poderá frequentar as aulas
somente até completar a sua maioridade, quando então terá que, imediatamente, optar por
tornar-se associado para dar continuidade às suas aulas.

Subseção IV

Dos Treinadores Pessoais

Art.  10.  É  terminantemente  proibida  a  entrada  de  profissionais,  professores  ou
treinadores pessoais para ministrar  aulas ou orientar  alunos e associados.  O clube não
possui, em seu quadro funcional, treinador pessoal (personal trainer).

Subseção V

Dos Cuidadores de Idosos e Crianças

Art. 11.  Será permitida a entrada de cuidadores de idosos acima de 60 (sessenta)
anos  e  crianças  até 11 (onze)  anos de idade,  desde que a  presença do cuidador  seja
indispensável à segurança do associado, e sejam observadas as seguintes condições:

I - O associado fará o requerimento que deverá ser instruído com prova de vínculo
empregatício;

II - Será colocada uma pulseira numerada, a qual deverá ser retirada somente por
funcionário na secretaria do clube, quando da saída do cuidador;

III - caso a pulseira seja extraviada e/ou removida antes da saída do cuidador, será
cobrado do associado responsável, uma multa individual equivalente à taxa de frequência
no valor constante da tabela vigente aprovada pela Diretoria Executiva;

IV - Não é permitido ao cuidador o uso ou prática de qualquer atividade esportiva ou
social quando entrar no clube desempenhando suas atividades profissionais, exceto quando
sua  presença  e  apoio  sejam  indispensáveis  à  segurança  e  bem-estar  do  associado
acompanhado.
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Parágrafo único. Caberá à Diretoria Executiva analisar e decidir sobre os casos que
suscitem dúvidas quanto à necessidade da presença do cuidador e a dispensa da prova do
vínculo empregatício, prevista no inciso I, deste artigo.

Subseção VI

Dos Animais

Art.  12.  Não  é  permitido  o  ingresso  de  animais  nas  dependências  do  clube,  por
questões de higiene e segurança contra acidentes.

Parágrafo  único.  Excetua-se  desta  situação,  cães  adestrados  para  guiar  cegos,
acompanhados de seus respectivos proprietários.

Subseção VII

Do Trânsito de Veículos

Art.  13.  Por  questão  de  segurança,  devido  ao  trânsito  de  pessoas  no  local,
principalmente  crianças,  só  será  permitido  o  acesso  de  veículos,  além  dos  limites  do
estacionamento, para os serviços de carga e descarga de materiais e mercadorias, através
dos portões de serviço, e em baixa velocidade (máxima de 10 km/h).

Parágrafo único.  A abertura dos portões deverá ser solicitada na secretaria e será
realizada por um funcionário do clube.

Seção III

Do Uso dos Espaços do Clube

Subseção I

Do Estacionamento

Art.  14.  O  estacionamento  de  veículos  é  de  uso  exclusivo  dos  associados  e
dependentes, os quais deverão obedecer à sinalização e as áreas delimitadas.
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§ 1º O associado que estacionar o veículo fora dos limites das faixas, ou em qualquer
outra  área  não  destinada  a  estacionamento,  sujeitar-se-á  às  penalidades  previstas  nas
normas estatutárias.

§  2º  Excepcionalmente,  poderá  ser  autorizada  pela  Diretoria  Executiva,  o  uso  de
algumas vagas por  parte de não associados,  apenas durante o período de locação dos
espaços para eventos.

§ 3º O clube não se responsabiliza pela guarda de objetos que estejam no interior dos
veículos de propriedade de associados ou não associados, nem por qualquer dano causado
nos veículos de propriedade de associados ou não associados que estejam estacionados ou
trafegando em sua área.

Art. 15. O associado que estacionar o veículo nas vagas destinadas aos idosos ou

portadores  de  deficiência  física  deverá,  obrigatoriamente,  exibir  a  credencial  que
comprove a sua condição,  sobre o painel do veículo e com a frente voltada para cima,
devendo a mesma ser expedida pela CMTU de Londrina ou por outro órgão público.

Parágrafo único. O associado que deixar de colocar a identificação, acima referida,
sujeitar-se-á às penalidades previstas nas normas estatutárias.

Subseção II

Dos Salões e demais Espaços

Art. 16. Os salões do clube, bem como qualquer outro espaço que esteja reservado e
previamente contratado, somente serão usados pelas pessoas convidadas e/ou contratadas
para o evento.

Art.  17.  Ao associado é assegurado o livre trânsito pelas dependências do clube;
porém, deverá respeitar as determinações da Diretoria Executiva quando da realização de
eventos  e  festas  em suas dependências,  principalmente  no cumprimento  dos  valores  a
serem pagos em festas promovidas  pelo  clube ou por  terceiros,  como bailes,  almoços,
jantares e carnavais, dentre outras.

Subseção III 

Da Sala de Jogos

Art.  18.  É  proibida  a  presença  bem  como  o  uso  das  mesas  oficiais  de  sinuca,
localizadas na sala de jogos, por pessoas menores de 18 anos.
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Art.  19.  Os associados que quiserem usar a mesa de sinuca deverão se dirigir  à
secretaria e retirar o kit  sinuca, composto de tacos e bolas, mediante o depósito de um
documento pessoal, o qual será restituído quando da devolução do kit sinuca.

Art. 20. Os associados que quiserem usar o baralho deverão se dirigir à secretaria e
retirá-lo, mediante o depósito de um documento pessoal, o qual será restituído quando da
devolução do mesmo.

Art.  21.  É proibido  o  uso de produtos  fumígenos,  no  ambiente  da sala  de  jogos,
conforme legislação vigente.

Subseção IV 

Das Churrasqueiras

Art. 22. O uso das churrasqueiras obedecerá às seguintes condições:

I -  Cada  associado,  incluindo  seus  dependentes,  poderá  reservar  apenas  uma
churrasqueira por dia;

II A reserva de qualquer churrasqueira poderá ser realizada pelo APP do clube ou
presencialmente na secretaria  do clube,  não sendo aceita  reserva de churrasqueira por
telefone.

III -  A  reserva  realizada  pelo  APP  só  será  efetivada mediante  a  assinatura  do
requerimento na secretaria do clube.

           IV -  A reserva e a lista de convidados não associados deverão ser preenchidas e 
apresentadas, à secretaria do clube, com antecedência mínima de 24 (vinte e quatro) horas 
antes do evento, constando o nome do convidado e o respectivo CPF ou RG.

           VI - De segunda a sexta-feira nas churrasqueiras de nº 01 a 04, do tênis e do campo de
futebol  serão  permitidos,  no  máximo,  20  (vinte)  convidados  não  associados,  que  ficarão
isentos da taxa independentemente da idade. A lista de convidados deverá ter os nomes de
todos os convidados, inclusive crianças abaixo de 10 anos, idosos a partir de 65 anos, bem
como os residentes a uma distância superior a 50 Km de Londrina.

          VII - De segunda a sexta feira para cada convidado não associado será disponibilizada
uma pulseira numerada,  que deverá ser  colocada quando da chegada ao clube,  sendo a
remoção efetuada somente por funcionário do clube. A desobediência a esta alínea implicará
em multa equivalente a uma taxa de frequência de R$ 30,00 (trinta reais) por convidado, a ser
cobrada  diretamente  do  associado  que  efetuou  a  reserva  da  churrasqueira  e  se
responsabilizou pelos convidados não associados.

         
 VIII - De segunda a sexta-feira nas churrasqueiras de nº 01 a 04 do tênis o horário de
utilização será das 10h:30 às 00h:00 e a permanência dos convidados é restrita à área das
churrasqueiras. Os convidados não associados ficam terminantemente proibidos de utilizar as
piscinas, saunas, campos de futebol,  quadras poliesportivas e qualquer outra instalação do
clube.  A  identificação  dos  convidados  não  associados  das  churrasqueiras  nestes  locais
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resultará na abertura de processo disciplinar contra o associado responsável pelo convidado,
bem como a cobrança de taxa de frequência  por convidado não associado que desobedecer
esta alínea.

           IX - De segunda a sexta-feira feira na churrasqueira do campo de futebol o horário de
utilização será das 10h:30 às 00h:00. Somente será permitida a presença de convidados não
associados, a partir das 18h00. Aos sábados, domingos e feriados o uso será exclusivo dos
associados.

            X - A churrasqueira do tênis, em virtude de sua localização, terá uso restrito durante
alguns dias e horários, conforme determinado pela Diretora Executiva, não sendo permitida a
realização de festas de aniversário de criança, nem o abuso de instrumentos sonoros ou sinais
acústicos.

            XI -  Aos sábados nas churrasqueiras de nº 01 a 04 do tênis o horário de utilização
será das 10h:30 às 00h00 e nos domingos e feriados o horário de utilização será das 10h:30
às 20h00. Durante o período de 01/06 a 31/08 será cobrada uma taxa individual de frequência
de R$ 10,00 (dez reais) dos convidados não associados e no período de 01/09 a 31/05 será
cobrada uma taxa individual de frequência de  R$ 30,00 (trinta reais) dos convidados não
associados,  podendo  eles  utilizarem toda a  infraestrutura  do  clube.  O limite  máximo por
churrasqueira é de 20 (vinte) convidados não associados, independentemente do pagamento
da taxa. A lista de convidados deverá ter os nomes de todos os convidados, inclusive crianças
até  10  anos  e  idosos  a  partir  de  65  anos  que  ficarão  isentos  de  qualquer  pagamento,
independente do dia de uso.

           XII - O recolhimento da taxa de frequência descrita na alínea “d”, “e” e “h”, e deverá ser
providenciado em até 24 (vinte e quatro) horas após o evento. O clube fica autorizado, todavia,
a debitar automaticamente, na próxima mensalidade do associado, o valor efetivamente devido
das taxas de frequência descritas nas alíneas “d”, “e” e “h”, bem como de eventuais danos
decorrentes do mau uso do espaço tais como danos a infraestrutura,  moveis,  utensílios e
equipamentos e o kit churrasqueira.

          XIII  -  É terminantemente PROIBIDO a reservar mais de uma churrasqueira para
realização de um único evento de churrasco. 

          XIV - O associado que reservar churrasqueira e não utilizar e deixar de efetuar o
cancelamento junto a secretaria do clube será cobrada uma taxa no valor de R$ 200,00 por
churrasqueira que deverá ser lançada diretamente na mensalidade do associado sem aviso
prévio.

           XV -   Uma eventual próxima reserva de churrasqueira fica condicionada a não
existência de débitos referentes a reservas anteriores.
             
           XVI - O clube fornecerá, para cada churrasqueira, 50 (cinquenta) copos plásticos de 
material descartável, 01 (um) freezer e 30 (trinta) cadeiras.

               XVII -  É dever do associado, promover a separação do resíduo sólido (lixo) para a 
coleta seletiva, de acordo com a Lei Federal nº 12.305/2010, sob a pena de incorrer em 
Infração disciplinar, nos termos do Estatuto Social do clube, sem prejuízo de eventual multa, 
conforme previsto no artigo 62, inciso XIII, do Decreto nº 6.514/2008;

Subseção V 
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Da Piscina Social

Art.  23.  Por questão de segurança,  a piscina social  poderá ser  usada no período
compreendido entre as 7h e 21h, ressalvado o disposto no parágrafo único, do art. 1º, deste
Regimento.

Art.  24.  Para preservar a integridade física do associado,  bem como a higiene do
local, não é permitido o acesso de pessoas no recinto da piscina social com objetos de vidro
(garrafas,  copos,  pratos,  etc.),  ou com qualquer  material  cortante,  estando os  infratores
sujeitos às sanções administrativas e disciplinares.

Art. 25. Para preservar a higiene do local, é proibido fumar, alimentar-se de líquidos e
sólidos dentro ou nas bordas da piscina, bem como jogar cinzas e bituca de cigarro, restos
de alimentos e embalagens no chão (deck) da piscina.

Art. 26.  Por questão de segurança, o escorregador aquático (toboágua)  funcionará
apenas nos dias de maior frequência de associados,  conforme horário estabelecido pela
Diretoria Executiva, e sempre com a presença de monitor para controle do uso.

Subseção VI

Das Piscinas de Biribol

Art.  27.  O uso  das  piscinas  de  biribol  será  prioritariamente  para  a  prática  desta
modalidade.

§ 1º O associado deverá retirar a bola com os piscineiros, mediante o depósito de um
documento pessoal, retirando-o quando da restituição da bola.

§ 2º Por questão de segurança, as piscinas de biribol somente poderão ser usadas no
período compreendido entre as 7h e 21h, ressalvado o disposto no parágrafo único, do art.
1º, deste Regimento.

Subseção VII

Da Sauna

Art. 28. O uso da sauna obedecerá às seguintes condições: 
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I - A sauna funcionará de segunda-feira a sexta das 16h às 22h, aos sábados das 15h às 22h
e aos domingos e feriados das 10h às 13h, sendo que o seu uso obedecerá à seguinte escala:

a) Feminina - as terças e quintas-feiras; 
b) Masculina - as segundas, quartas, sextas, sábados e domingos;

O funcionário encarregado deverá se dirigir aos usuários 20 minutos antes do fechamento da
sauna para que retirem seus materiais dos armários localizados no vestiário;  

II - A sauna é um local de descanso e lazer, destinado a atividades terapêuticas, recreativas e
estéticas, devendo os frequentadores manter comportamento compatível, principalmente no
que concerne a não promoção de algazarras, correrias e atitudes similares; 

III - Exceto aos domingos, serão disponibilizados aos associados, toalha, chinelo, sabonete e
chave de armário  ao  entrar,  sendo obrigatória  a  devolução  destes  objetos  ao funcionário
responsável na saída, com exceção do sabonete. Em caso contrário, será cobrado o custo dos
bens não devolvidos diretamente em seu boleto mensal imediatamente subsequente a fim de
saldar os débitos auferidos;

IV - É proibido o uso dos armários de forma permanente para a guarda de pertences por parte
de qualquer associado; 

V - Para a utilização da sauna, o usuário deverá ser maior de 12 (doze) anos; as pessoas com
idade inferior a 14 (quatorze) anos deverão estar obrigatoriamente acompanhadas pelos pais
ou responsáveis; 

VI - Os frequentadores deverão trocar de roupa no vestiário da sauna e deixar seus pertences
depositados  no  guarda  volumes,  não  assumindo  o  clube  qualquer  responsabilidade  pelo
extravio  ou  desaparecimento  de qualquer  objeto,  tanto  nos  armários  como no  interior  da
sauna;
 
VII - Os frequentadores da sauna deverão estar nus ou usar traje de banho (maiôs, sungas,
etc.), com as mesmas características e restrições estabelecidas para os frequentadores das
piscinas, sendo vedado o uso de trajes íntimos e bermudas;
 
VIII - A temperatura da sauna será controlada exclusivamente pelo funcionário responsável
pela sauna; 

IX -  Antes de fazer uso das saunas ou do ofurô é obrigatório tomar ducha;
 
X - Não é permitido dentro das saunas e do ofurô:
 
a) O uso de cremes, xampus, sabonetes e óleos; 
b) Consumir bebidas e alimentos; 
c) Praticar qualquer ato contrário à higiene; 
d)  Fumar;
e) Depilar-se 

XI  -  É  proibido  a  entrada  na  sauna  de  pessoas  com  uniforme  (camisa,  calção,  meia  e
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tênis/chuteiras) de esporte; 

XII  -  somente  é  permitido  o  consumo de  alimentos  e  bebidas  nas  áreas  de  descanso  e
churrasqueira; 

XIII  -  É  proibido  o  uso  de  produtos  fumígenos,  nas  áreas  de  descanso  e  churrasqueira,
conforme legislação vigente.

XIV - Por questão de senso comunitário, é recomendável que quando for se ausentar por mais
de 15 minutos de sua cadeira ou local de descanso, o usuário ceda essa posição a outro
frequentador não deixando nenhum material de uso pessoal “reservando” o local; 

XV - É vedada toda e qualquer atividade comercial no ambiente da sauna exceto os serviços
autorizados pelo clube;

XVI - A exploração dos serviços da sauna, tais como: bar, barbearia, cabeleireira, manicure e
massagem, poderão ser executados por terceiros e/ou funcionários do clube e o pagamento
das despesas efetuadas pelos usuários para esses serviços deverá ser quitado diretamente ao
fornecedor. Os frequentadores da sauna que desejarem utilizar esses serviços deverão fazer a
solicitação ao responsável pelo serviço, sendo que a chamada será feita na sequência de
chegada ou, caso exista, na hora marcada;

XVII  -  O uso da área da churrasqueira deverá ser feito de forma organizada devendo ser
reservada antecipadamente na secretaria do clube; 

XVIII – É proibido a utilização de instrumentos de som ou similares e de instrumentos musicais
que atrapalhem o descanso dos usuários;

XIX  -  Somente  convidados  obrigatoriamente  identificados  e  apresentados  por  um  sócio,
poderão acessar às dependências da Sauna. O acesso deste convidado deverá seguir todas
as outras normas estabelecidas no Estatuto do clube e neste Regimento Interno;

XX  -  Espera-se  que  todo  o  usuário  da  sauna  trate  os  funcionários  responsáveis  pelo
funcionamento da mesma de forma educada e respeitosa mesmo quando forem advertidos por
esse funcionário das regras estabelecidas neste Regimento Interno;

Subseção VIII

Das Quadras Polivalentes

Art. 29.  O uso das quadras polivalentes externas e internas é livre nos horários de
funcionamento  do  clube,  exceto  nos  horários  previamente  agendados  pela  Diretoria
Executiva para as aulas,  treinamentos e prática das turmas tradicionais  de modalidades
esportivas.

§ 1º Os horários estarão disponíveis aos associados na secretaria do clube.

§ 2º É obrigatório o uso de tênis com solado apropriado para cada modalidade.
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§ 3º Patins, patinetes e skates e bicicletas serão permitidos apenas nas quadras 

polivalentes externas.

§ 4º O uso de bicicletas no tamanho máximo de aro 16 será permitida apenas para
as crianças até 10 (dez) anos de idade, não se admitindo as bicicletas com tamanho de aro
20 (vinte) ou maior.

Art. 30. Para a prática do badminton será ser observado o seguinte:

I -  O associado deverá apresentar-se pessoalmente ao Departamento de Esportes
para incluir seu nome na lista, a qual será aberta meia hora antes do primeiro jogo;

II - A preferência para a composição da lista é do associado que ainda não jogou no
dia;

III - A atividade será disponibilizada preferencialmente para associados, e obedecerá
ao horário de uso da quadra que for disponibilizada pela Diretoria Executiva.

Art. 31. Para a prática do basquete será observado o seguinte:

I -  O associado deverá apresentar-se pessoalmente ao Departamento de Esportes
para incluir seu nome na lista do basquete veterano masculino, a qual será aberta meia hora
antes do primeiro jogo;

II - A preferência para a composição da lista é do associado que ainda não jogou no
dia;

III - A atividade será disponibilizada preferencialmente para associados, e obedecerá
ao horário de uso da quadra que for disponibilizada pela Diretoria Executiva.

Art. 32. Para a prática do futevôlei será observado o seguinte:

I -  O associado deverá apresentar-se pessoalmente ao Departamento de Esportes
para incluir seu nome na lista, a qual será aberta meia hora antes do primeiro jogo;

II - A preferência para a composição da lista é do associado que ainda não jogou no
dia;

 

III A atividade será disponibilizada preferencialmente para associados, e obedecerá
ao horário de uso da quadra que for disponibilizada pela Diretoria Executiva.

         Art. 33. Para a prática do showball será observado o seguinte:

I  -  O associado deverá apresentar-se pessoalmente ao Departamento de Esportes
para incluir seu nome na lista das partidas, que será aberta meia hora antes do primeiro
jogo;
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dia;
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II - A preferência para a composição da lista é do associado que ainda não jogou no

III - A atividade será disponibilizada preferencialmente para associados, e obedecerá ao
horário de uso da quadra que for disponibilizada pela Diretoria Executiva.

Art. 34. O treinamento da modalidade de futsal obedecerá ao horário de uso da 


