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HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO DO PARQUE AQUÁTICO 

Terça-feira a domingo, das 9h às 17h – inclusive feriados 

HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ESPORTES 
AQUÁTICOS 

De terças-feiras as sextas-feiras, das 9h às 17h, sábados, domingos e 
feriados das 9h às 13h30. 

  

ORIENTAÇÕES GERAIS 

• Acesso exclusivo para associados e atletas em horário de 
treinamento. 

• Menores de doze anos devem estar acompanhados dos pais ou 
responsáveis. 

• Obrigatório exame médico. 
• Não é permitido deixar objetos nas proximidades da portaria. 
• Para ingressar na área das piscinas, é necessário estar em traje de 

banho, calçando sandália ou chinelo. 
• Bolsas e sacolas somente TRANSPARENTES. 
• Passar obrigatoriamente pelo lava-pés. 
• O acesso de crianças de fralda só será permitido se estiverem 

utilizando fraldas específicas para piscina. 
• Permitido o uso de máscara e snorkel. 
• Durante a pandemia da COVID-19, é obrigatório o uso de máscara 

sempre que estiver fora d’água e o distanciamento de 2 (dois) 
metros entre as pessoas que não sejam da mesma família. 

• O associado deverá trazer a própria cadeira (modelo cadeira de 
praia) e esteiras. Não estão sendo disponibilizadas cadeiras e 
espreguiçadeiras, por conta dos protocolos adotados para o COVID-
19. 

• No piso pode ficar apenas o chinelo ou sandália. 
• USO DO GUARDA-SOL: As bases dos guarda-sóis foram fixadas 

em posições determinadas pelo PROTOCOLO DO COVID-19. 
Portanto, estas bases NÃO PODEM ser removidas, bem como os 
guarda-sóis NÃO PODEM ser retirados destas bases. 

• USO DE BOIAS: PERMITIDAS BOIAS de tamanho até as seguintes 
especificações: ALTURA 85 cm x LARGURA 95 cm x 
COMPRIMENTO 75 cm x DIÂMETRO INTERNO 40 cm. 
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É PROIBIDO AO ASSOCIADO 

• Entrar com alimentos ou bebidas. 
• Objetos de vidro como copos e garrafas. 
• Espreguiçadeiras particulares. 
• Sapato ou tênis (SOMENTE os colaboradores do clube e do bar da 

piscina estão autorizados a usarem tênis ou sapatos). 
• Colchões de ar, boias de tamanho acima das especificações 

permitidas, bolas, pranchas e similares, exceto material fornecido 
pelos técnicos e professores para treinos e aulas esportivas. 

• Uso de bronzeadores à base de óleo. 
• Fumar (cigarros, charutos e similares). 
• Entrar com caixas térmicas. 
• Entrar com caixas de som. 
• Comer ou beber dentro das piscinas. 
• Comer ou beber nas bordas das piscinas. 
• Praticar qualquer ato contrário à higiene que coloque em risco a 

limpeza da água, lazer e saúde dos demais associados e 
colaboradores do clube. 

• Não são permitidas, no interior das piscinas ou das suas bordas, 
brincadeiras que coloquem em risco a segurança dos usuários, tais 
como: saltos ornamentais, empurrões, lutas, brincadeiras de atirar 
água fora das piscinas, pirâmides humanas e quaisquer jogos, 
inclusive com bola. 

• É proibido acessar o parque aquático trajando roupas transparentes, 
bem como calções, maiôs e biquinis brancos, usar trajes que forem 
julgados inconvenientes, insuficientes ou incompatíveis com o 
decoro. 

  

USO DAS PISCINAS OLÍMPICA E DE SALTOS 

• Por conta dos protocolos do COVID-19, o uso das piscinas olímpica 
e de salto estão condicionados ao agendamento, de acordo com a 
disponibilidade de raias, na SECRETARIA DE ESPORTES 
AQUÁTICOS, através de atendimento presencial (durante o horário 
de atendimento da secretaria de esportes aquáticos) ou através do 
telefone 2095-3000, ramal 3157. 

 


