
Clube de Campo São Roque

Normas de procedimento do uso das piscinas

É obrigatória avaliação dermatológica, para uso das piscinas, realizados por um profissional da área de 
saúde.
Só será permitida a entrada nas piscinas, em trajes de banho (maiô, biquíni, canga, saída de praia, 
sunga e bermuda masculina de tactel), não sendo permitido o uso de maiôs, biquínis ou sungas que se 
tornem atentatório ao convívio social. Caso não se cumpra esta norma a pessoa será convidada a se 
retirar do Clube e terá sua entrada proibida no mesmo numa próxima vez.
Será autorizado o uso de bermudas tactel, desde que portem sunga por baixo, devendo mostra-la ao 
recepcionista para o ingresso.
Será permitido entrar com sacolas e bolsas pequenas, “preferencialmente transparentes”. O funcionário 
da piscina poderá inspecionar as sacolas não transparente. Mochilas são proibidas.
É obrigatório, por questões de higiene e saúde, passar com os pés dentro do lava pés e tomar ducha 
antes de entrar na piscina.
É proibido o uso de bronzeador ou outros produtos químicos danosos aos equipamentos e a própria 
saúde do sócio.
Somente é permitida, nas dependências da piscina, a ingestão de alimentos ou bebidas comprados na 
lanchonete do clube.
Não será permitido correr, empurrar ou fazer uso de brincadeiras que posam colocar em risco a 
integridade física dos demais usuários. Não executar saltos e mergulhos, devido a profundidade da 
piscina.
Não é permitido o uso de objetos pessoas oxidáveis, como: fivela, grampo, presilhas etc.
Não será permitido frequentar as piscinas pessoas portando curativos, gazes, pomadas etc., ou 
ferimento no corpo, mesmo estando com o exame médico em dia.
Crianças com menos de 10 (dez) anos, somente poderão acessar e permanecer nas piscinas 
acompanhadas do responsável em traje de banho. É proibido o uso de fraldas descartáveis; as crianças 
que necessitarem deverão utilizar as fraldas específicas para piscina.
O Toboágua é de uso exclusivo para crianças. É de inteira responsabilidade dos pais ou responsáveis o 
uso do Toboágua pelas crianças, devendo somente descer sentadas.
Não é permitida a entrada com sapatos, botas, tênis e sandálias nas dependências das piscinas, bem 
como bóias (exceto de crianças), bolas, pé de pato, etc.
É vedado o ingresso, nas dependências das piscinas, de pessoas que tenham se excedido ao uso de 
bebidas alcoólicas. Utilize os serviços de nossos funcionários para auxílio em qualquer dificuldade ou 
deficiência.
Os casos omissos e as exceções serão resolvidos pelo gerente ou responsável pelo Clube de Campo 
São Roque.

Agradecemos a compreensão de todos,

A Direção.
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