
REGRAS  PARA  USO  DAS  PISCINAS 

 

1- A piscina funcionará diariamente das 09:00h às 22:00h; 

2- A piscina infantil é para crianças até 10 anos acompanhadas de um 

responsável; 

3- Na piscina adulto as crianças deverão usar boias e estar acompanhadas 

de seus responsáveis.  O clube não se responsabilizará por quaisquer 

problemas causados às crianças desacompanhadas de seus responsáveis nas 

dependências das piscinas; 

4- É expressamente proibido levar à área interna das piscinas, frascos, 

copos, garrafas, metais, porcelana ou similar, sujeitos à quebra, que possam 

atentar contra a segurança dos usuários; 

5- É proibido praticar quaisquer tipos de brincadeiras e jogos que possam 

prejudicar material ou moralmente os demais frequentadores das piscinas; 

6- Para ingressar nas piscinas (recinto ou similares), é necessário passar 

pela ducha antes de entrar.  Para o caso de uso de bronzeadores ou cremes, 

antes de entrar nas piscinas é necessário passar pela ducha com uso de 

sabonete ou assemelhado; 

7- É vedado levar à área das piscinas comestíveis de qualquer espécie; 

8- É proibido o uso de bronzeadores nas piscinas.“Um dos maiores 

problemas do bronzeador e protetor solar a base de óleos, é a formação de 

verdadeiras ilhas de gordura flutuando na água das piscinas e camadas 

escuras de gordura nos azulejos das bordas.Os produtos químicos utilizados 

em piscinas não têm poder desengraxante ou desengordurante, pois se o 

tivessem acabariam fazendo mal a pele dos usuários e é aí que a gordura 

tende a acumular-se, engordurando não só a água das piscinas como 

também os usuários de bom senso. Vale lembrar que a presença de gordura 

na superfície da água, bordas engorduradas ou água levemente turva por 

gordura dissolvida não evidenciam piscinas mal cuidadas e a solução deste 

inconveniente está mais nas mãos dos usuários do que nas mãos do técnico 

responsável pelas piscinas. Nas proximidades das piscinas há vestiários 

com chuveiros, que você poderá utilizar para remover o bronzeador antes 

de entrar na piscina, ou simplesmente refrescar o corpo em uma pausa do 

bronzeamento.” 

9- Em situações adversas do clima, a exemplos de trovoadas, vendavais, 

granizo, etc, a piscina será fechada para o uso. Após o evento será reaberta. 

10- Tudo que ocorrer nas dependências das piscinas deverá ser comunicado 

ao guardião de piscinas que estará a disposição para dirimir dúvidas. 


