REGIMENTO INTERNO

PISCINAS

A sede Pesqueiro tem 2 (duas) piscinas de adulto e 1 (uma) piscina infantil, sendo que as piscinas somente funcionarão
na temporada de verão, que compreende os meses de novembro a março.
Horário de funcionamento na Temporada de Verão: Terça a domingo, das 13h às 20h.

Regras de Utilização:
• Não será permitida a entrada de sócios ou não sócios com ataduras, ferimentos, fraturas, etc.;
• Crianças menores de 5 (cinco) anos de idade somente poderão entrar nas piscinas de adultos acompanhadas dos pais
ou responsáveis;
• Acesso as piscinas somente com traje de banho;
• É obrigatório o uso da ducha antes de adentrarem nas piscinas;
• Os usuários que provocarem quaisquer danos em materiais ou equipamentos das piscinas estarão obrigados à substituição dos mesmos ou ao ressarcimento dos valores que será orçado pela ACEB RS;
• Não serão permitidas brincadeiras nas piscinas tais como: dar ponta, empurrar ou carregar outra pessoa para atirá-la
na água, simular luta, fingir afogamento ou praticar desportos não aquáticos. Diante de quaisquer destas situações o
funcionário da ACEB RS advertirá;
• O convidado ou visitante sujeita-se às mesmas regras dos associados, cabendo responsabilidade de seus atos ao
sócio que o apresentou;
• Não é permitido fumar;
• Não é permitido câmaras de ar, espaguetes, boias, bolas e similares nas piscinas, salvo boias para crianças;
• Não é permitido copos e garrafas de vidro no recinto das piscinas;
• Não é permitido frequentar se adulto a piscina destinada às crianças, salvo que esteja sob sua responsabilidade;
• Não é permitido ingerir alimentos dentro da piscina;
• A piscina infantil é vetada para maiores de doze anos.
Lembramos que as piscinas são de uso exclusivo dos associados e dependentes, entretanto, poderão ser utilizadas
pelos convidados dos associados, mediante as seguintes condições:
• Os não sócios que estiverem acompanhando sócios ou dependentes destes que desejarem utilizar as piscinas e que
tenham idade acima de 6 (seis) anos terão que pagar uma taxa de utilização de RS 5,00;
• Cada associado poderá indicar, no máximo, 5 (cinco) convidados por dia para utilizarem as piscinas.

