
REGULAMENTO DO USO DAS PISCINAS

SOMENTE POR TELEFONE: (51) 3383-6400, (51) 3383-6401 e (51) 3383-6415 

É OBRIGATÓRIO:

É PROIBIDO:

ESPAÇO KIDS E TOBOÁGUA

 A apresentação da carteira social e na ausência desta deve-se usar a pulseira
na cor do dia “SOMENTE NA SECRETARIA” (valor da pulseira: R$ 15,00)
 CONVIDADOS: são permitidos 2 (dois), de terça a quinta (exceto feriados),
mediante a compra de ingresso no valor de R$ 50,00 a diária por pessoa
(TODAS AS IDADES)
 Banhar-se com trajes de banho: mulheres biquínis ou maiô e homens sunga ou
calção de banho.
 Tomar ducha higiênica antes de entrar na piscina 
 Uso de máscaras nas áreas comuns fora da piscina
 Uso de touca na piscina térmica.
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Piscinas abertas: de terça a domingo das 9h às 20:45 - Acesso sem
agendamento respeitando o limite de 120 pessoas.
Piscina térmica: De terça a domingo - 45min de nado modalidade livre.
Acesso somente com agendamento através do setor comercial. 

 O uso de bronzeadores, óleos e condicionadores 
 Entrar nas áreas comuns com: garrafas e jarras de vidro (somente será permitido
garrafas transparente com água)
 Copos (plástico ou vidro)  
 Qualquer tipo de alimento 
 Bolsas, sacolas e assemelhados, exceto as transparentes
 Mascar chiclete na área das piscinas
 Brincadeiras que coloquem em risco outras pessoas, bem como atitudes que
possam causar constrangimento moral aos demais usuários das piscinas
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 O Espaço Kids é uma área exclusiva para crianças, as quais deverão estar
acompanhadas pelos pais ou responsáveis maiores de 18 anos
 É expressamente proibido descer “em pé” nos brinquedos
 Usar os brinquedos somente para DESCER e nunca no sentido contrário
 O toboágua deve ser utilizado por uma pessoa por vez. Não fazer fila ou
“trenzinho” na descida 
 Deve-se descer sentado e com os braços paralelos ao corpo
 Não escorregar de cabeça para baixo
 Não fazer fila na escada, apenas uma pessoa por vez deve permanecer na
plataforma superior
 Não permanecer dentro da área de descida do toboágua, na piscina
 É proibido adultos e adolescentes descerem no tobogã e escorrega, assim
como é proibido descer nos mesmos com crianças no colo.
 Os casos omissos neste regulamento serão decididos pela Diretoria
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