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Regras para utilização do clube e piscina do Sindicato dos 

Trabalhadores do Serviço Público Municipal de Paulínia 

 

1- Só será permitida a entrada na piscina de pessoas maiores de 12 anos 

vacinadas contra covid-19. Obrigatório a apresentação da carteira de vacinação. 

2- Só será permitida e entrada na piscina em seu horário normal de 

funcionamento, em trajes de banho. 

3- Crianças menores de treze anos não poderão frequentar a piscina 

desacompanhados de maior responsável. 

4- Expressamente proibido:  
I - Consumir qualquer alimento no recinto da piscina;  

II - Levar ao recinto da piscina frascos, copos, garrafas em vidro, porcelana ou 

material similar sujeito à quebra, que possam atentar à segurança física dos 

usuários, exceto garrafas de água, copo plástico e latas. 

III – Entrar na piscina com qualquer comida ou bebida;  

IV – Jogar lixo de qualquer espécie no recinto da piscina;  

V - Trafegar no recinto da piscina com bicicleta, patins, triciclos ou similar;  

VI – Assumir posturas que firam o decoro, os bons costumes e a lei;  

VII - Praticar quaisquer tipos de brincadeiras que possam prejudicar material ou 

moralmente os demais frequentadores, na piscina ou no recinto da mesma;  

VII - Praticar qualquer jogo esportivo no recinto da piscina, tais como: frescobol, 

peteca, bola, medicine ball, pólo aquático ou qualquer outro que possa perturbar 

ou interferir com o direito alheio de desfrutar a piscina em paz e segurança, 

exceto quando se tratar de atividade promovida pelo sindicato; 

IX - O uso de aparelhos sonoros na área da piscina, com volume excessivo. 

X – A utilização de bronzeador ou similar.  

5 - As penalidades previstas no regulamento interno são:  
I - Advertência;  
II - Multa;  
III - Suspensão. 

6 – O usuário (ou quem for responsável) que violar disposições legais, bem como 

as contidas no presente regulamento interno, será primeiro advertido 

verbalmente, ou ainda a responsabilizado por qualquer dano que causar, 
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podendo ser expulso do clube. Caso não surta efeito a advertência verbal ou por 

escrito, será emitida a multa.  

7 – Com relação aos menores, seus pais ou responsáveis serão contatados para 

que intervenham visando cessar a irregularidade cometida e, caso não 

compareçam para intervir, será lavrada a multa respectiva. 

Nome: ____________________________________________________________ 

Matrícula: _______________________ CPF: ______________________________ 

Telefone: ________________________ email: ____________________________ 

Dependentes autorizados a utilizar a piscina: 

Nome Vínculo 
Data de 

nascimento 

   

   

   

   

   

   

   
 

Sócio e dependente (cônjuge, filhos até 20 anos, netos até 10 anos) – não pagam 

Convidados de sócios – R$ 15,00 

Não sócios adultos (acompanhado de 1 criança) – R$ 40,00  

Não sócios crianças (até 11 anos) – R$ 20,00 

Declaro estar ciente e de acordo com as regras estabelecidas para o uso da 

piscina. 

____________________________________________ 
Assinatura 

 
Paulínia, _____ de dezembro de 2021. 


