
REGULAMENTO DA SAUNA

Este regulamento disciplina o uso das instalações das saunas:

O uso da sauna obedecerá às seguintes condições:

1)  A sauna funcionará de segunda-feira a sábado das 17h às 22h, e aos domingos 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;

2)  A  sauna  é  um  local  de  descanso  e  lazer,  devendo  os  frequentadores  manter
comportamento  compatível,  principalmente  no  que  concerne  a  não  promoção  de
algazarras, correrias e atitudes similares;

3)  Exceto aos domingos, serão disponibilizados ao associado, toalha, chinelo, sabonete e
chave  de  armário  ao  entrar,  sendo  necessária  a  devolução  destes  objetos  ao
funcionário responsável na saída, com exceção do sabonete;

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

5)  Somente  poderão  frequentar  a  sauna  as  pessoas  com  idade  inferior  a  18
(dezoito) anos  e  superior  a  14  (quatorze)  anos  que  estejam  acompanhadas
pelos  pais  ou responsáveis,   ou   ainda,   que   apresentem  termo   de   autorização
assinado   pelos mesmos.   As   pessoas   com   idade   inferior   a   14   (quatorze)
anos   deverão   estar obrigatoriamente acompanhadas pelos pais ou responsáveis;

6)  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;

7)  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;

8)  A temperatura da sauna será controlada exclusivamente pelo funcionário responsável
pela sauna;

9)  Antes de fazer o uso das saunas ou do ofurô é obrigatório tomar ducha;
10)  Não é permitido dentro das saunas e do ofurô:

a) o uso de depiladores, cremes, xampus, sabonetes e óleos;
b) consumir bebidas e alimentos;
c) praticar qualquer ato contrário à higiene;
d) fumar;

11) É  proibido  adentrar  o  recinto  do  vestiário  da  sauna  usando  tênis  ou  chuteiras
de futebol suíço que estejam sujos;

12) Somente é permitido o consumo de alimentos e bebidas nas áreas de  descanso e
churrasqueira;

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

O presente regulamento entrará em vigor a partir de 1º de fevereiro de 2015.

Londrina, 28 de janeiro de 2015
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