REGULAMENTO DO CLUBE DE CAMPO ANNA NERY
Cercado por uma extensa área verde, o Clube de Campo Anna Nery proporciona descanso, prática de esportes e lazer para adultos e crianças. Adquirido pelo Sinsaúde Campinas e
Região em 7 de dezembro de 1972, ocupa uma área de 58.579 metros quadrados que são usados para integração e diversão dos trabalhadores da saúde e seus dependentes.
Localiza-se no Km 13 da Rodovia Campinas-Monte-Mor, em Hortolândia.
DA INFRAESTRUTURA
Parque aquático com três piscinas para adultos e duas para crianças; Sauna feminina e masculina; Campos de futebol; Quadra poliesportiva; 53 quiosques para churrasco;
Playground; Salão; Lanchonete; Duchas; Estacionamentos; Vestiários; Ambulatório; Bosque; Academia ao Ar Livre, redário e bouleward.
DO FUNCIONAMENTO
O clube funciona de terça-feira a domingo, inclusive feriados. Fecha toda segunda-feira para manutenção, exceto em feriados nacionais, tendo seu fechamento no dia seguinte.
Exemplo: Caso o feriado caia em uma terça-feira, o clube será aberto na segunda e na terça-feira e fechará na quarta-feira para manutenção. O clube não funciona nos seguintes
dias do ano: 24, 25 e 31 de dezembro e 1º de janeiro.
HORÁRIO NORMAL
De terça à sexta-feira, das 9h00 às 19h00.
Sábados, domingos e feriados das 9h00 às 19h00.
HORÁRIO DE VERÃO
De terça à sexta-feira, das 9h00 às 20h00.
Sábados, domingos e feriados das 9h00 às 20h00.
DA PORTARIA
Todos os associados deverão estar em dia com as mensalidades do Sindicato, não sendo permitida a entrada daqueles que se encontram inadimplentes. Todos são obrigados a se
identificar na portaria do Clube apresentando a carteira social e RG, tendo seus dependentes que apresentar carteira de identidade. Os menores de 12 anos não podem frequentar as
dependências do Clube sem a presença de adultos responsáveis pelos mesmos. Não é permitida a entrada de animais. A presença de convidados no clube está condicionada ao
acompanhamento durante todo período do sócio responsável. Será cobrada diária para o convidado e o mesmo deve retirar o convite na sede do Sinsaúde.
DA ÁREA VERDE
É dever de cada associado zelar pela área verde do clube. Não será permitido a entrada de carro nas dependências do clube, nem andar de bicicleta, entrada de animais (cachorros,
gatos, etc) e é proibido também subir nas árvores.
O Sinsaúde não se responsabiliza por acidentes que ocorram quando qualquer dos itens deste regulamento for descumprido.
DAS SAUNAS
É obrigatório o uso de traje de banho no interior das saunas, sendo sunga, maiô, biquíni, sunquíni e bermuda ou shorts de tactel. É proibido o uso de quaisquer objetos que possam
causar acidentes no interior da sauna.
FUNCIONAMENTO DAS SAUNAS
De terça à sexta-feira das 15h00 às 17h00.
Sábados, domingos e feriados: Das 10h00 às 12h00 e das 15h00 às 18h00.
DO PARQUE AQUÁTICO
Com o intuito de proporcionar o bem estar dos que utilizam este espaço, para que não ocorra nenhum risco à saúde dos frequentadores, a administração utiliza um controle
permanente de qualidade de água, não sendo necessária a realização de exame médico. Sendo assim, é obrigatória a passagem pela ducha antes da utilização da piscina. Não é
permitido: Utilização de óleos bronzeadores, uso de bolas nas dependências das piscinas, beber ou comer na área da piscina, exceto locais próprios e determinados (Ex: deck).
Crianças menores de sete anos só poderão usar as piscinas acompanhadas por um adulto responsável. A fim de evitar acidentes, os associados devem evitar empurrões na piscina,
correrias, brincadeiras de mau gosto ou qualquer outra atividade perigosa, além de respeitar o salva-vidas e demais prestadores de serviços do local. Somente será permitido o
banho de piscina para associados e dependentes que estejam trajando as roupas apropriadas.
TRAJE DE BANHO
Os homens deverão trajar somente sungas ou bermudas de tactel sem bolso e as mulheres somente maiô, biquíni, sunquíni ou biquíni com short de tactel. Não é permitida a entrada
nas piscinas vestindo outros trajes comuns ou lingeries.
FUNCIONAMENTO DAS PISCINAS EM HORÁRIO NORMAL
De terça a sexta-feira, das 9h00 às 18h00.
Sábados, domingos e feriados: das 9h00 às 18h00.
FUNCIONAMENTO DAS PISCINAS EM HORÁRIO DE VERÃO
De terça à sexta das 9h00 às 19h00.
Sábados, domingos e feriados: das 9h00 às 19h00.
DOS QUIOSQUES
O Clube dispõe de 53 quiosques, os quais estão equipados com: churrasqueira, pia, torneira em inox, mesa , bancos de madeira ou ardósia e extintor. Os quiosques não poderão ser
reservados e serão ocupados de acordo com a ordem de chegada, e atendendo o numero de usuários. Ficará a cargo do funcionários da portaria a distribuição e a localização
dos quiosques para grupos e quiosques para 4 pessoas.
As grelhas serão emprestadas mediante apresentação de um documento, sendo que o uso dos quiosques que possuem churrasqueiras de uso exclusivo para churrasco. Em caso de
perda ou da não devolução de qualquer material, o mesmo deverá ser reposto por igual marca e modelo ou providenciado reembolso do material no valor de mercado.
A utilização dos quiosques está condicionada exclusivamente a reserva por ordem de chegada, pessoalmente, na portaria do clube, no dia do uso.
Lotação máxima e mínima dos quiosques e da casa:

Casa de eventos: Mínimo 25 pessoas – máximo 70 pessoas
A casa de eventos está equipada com churrasqueira ,freezer vertical para bebidas, geladeira, cozinha com pia e
utensílios, banheiro e amplo salão, com capacidade máxima de 70 e mínima de 25 , deverá ser reservada, com
antecedência, pelo fone 19 3887.1089, na recepção do clube. Caso não houver reserva antecipada a mesma será
liberada a partir das 11 horas , obedecendo critério mínimo de 10 pessoas e exclusivamente para churrasco.

Quiosque de eventos nº 01: mínimo 10 pessoas – máximo 30 pessoas
O quiosque de eventos está equipado com churrasqueira, freezer vertical para bebidas, pia e amplo salão, com
capacidade máxima de 10 e mínima de 25 , deverá ser reservada, com antecedência, pelo fone 19 3887.1089, na
recepção do clube. Caso não houver reserva antecipada o mesmo será liberado a partir das 11 horas ,
obedecendo critério mínimo de 5 pessoas e exclusivamente para churrasco.
Os demais quiosques serão exclusivamente para churrasco e deverão ser ocupados por ordem de chegada do
associado no clube de campo, seguindo o critério abaixo para o número de pessoas ocupantes.
OBSERVAÇÃO: caso o associado tenha sido locado em um dos quiosques abaixo, a partir das 11 horas da
manhã, se houver vacância de algum dos mesmos, poderá solicitar a troca na portaria do clube e não será
observado o número mínimo de usuários.
Quiosque de nº 02 ao nº 11: mínimo 06 pessoas máximo 10 pessoas
Quiosque de nº 12 ao 27: mínimo 04 pessoas - máximo 06 pessoas
Quiosque de nº 28 ao 43: mínimo 04 pessoas – máximo 06 pessoas
Quiosque de nº 44 ao 53 (novos): mínimo 02 pessoas – máximo 04 pessoas
DO ESTACIONAMENTO
O Clube de Campo Anna Nery não se responsabiliza pelos veículos estacionados. O estacionamento localizado na parte interna do clube só é aberto após todas as vagas do
estacionamento da frente serem preenchidas. O motorista poderá dirigir-se ao mesmo após ter apresentado sua carteira social e RG na portaria do clube, devendo os demais
ocupantes do veículo igualmente identificar-se descendo na portaria do Clube. Ospertences e equipamentos devem ser descarregados na portaria do clube, pois será o único
acesso ao interior do clube. Há estacionamento próprio para motos. Os usuários deverão se responsabilizar pelos seus capacetes, não podendo guardar no “guarda-volumes”.

FUNCIONAMENTO DO ESTACIONAMENTO
HORÁRIO NORMAL
De terça à sexta-feira, das 09h00 às 19h00.
Sábados, domingos e feriados das 09h00 às 19h00.
HORÁRIO DE VERÃO
De terça à sexta-feira, das 09h00 às 20h00.
Sábados, domingos e feriados das 09h00 às 20h00.
DO GUARDA-VOLUMES
Todos que usarem o Guarda-Volumes deverão trazer os seus pertences em bolsas ou sacolas, para que os mesmos possam ser guardados. Não nos responsabilizamos por objetos
deixados no vestiário ou nas dependências de qualquer área do clube de campo.
FUNCIONAMENTO DO GUARDA-VOLUMES
HORÁRIO NORMAL
De terça à sexta-feira, das 09h00 às 19h00.
Sábados, domingos e feriados das 09h00 às 19h00.
HORÁRIO DE VERÃO
De terça à sexta-feira, das 09h00 às 19h00.
Sábados, domingos e feriados das 09h00 às 19h30.

DA LANCHONETE E SALÃO SOCIAL
O pagamento das despesas na lanchonete é de responsabilidade do associado, devendo os móveis do salão ser usados de maneira conveniente, evitando possíveis danificações.
FUNCIONAMENTO DA LANCHONETE E SALÃO SOCIAL
HORÁRIO NORMAL
De terça à sexta-feira, das 09h00 às 19h00.
Sábados, domingos e feriados das 09h00 às 19h00
HORÁRIO DE VERÃO
De terça à sexta-feira, das 09h00 às 19h00.
Sábados, domingos e feriados das 09h00 às 19h30.
HORÁRIO DE VERÃO
De terça à sexta-feira, das 09h00 às 19h00.
Sábados, domingos e feriados das 09h00 às 19h30.
DO MATERIAL FORNECIDO
O clube fornecerá bolas, grelhas e tinas, sendo o associado responsável por preencher na portaria o termo para uso adequado, conservação e devolução ao final do uso. Em caso de
extravio ou perda, o associado deverá pagar o valor correspondente ou repor o material de mesma marca e modelo.
DOS BANHEIROS E CESTOS DE LIXO
Cada associado deve colaborar na preservação da ordem e higiene do local. A presença de crianças do sexo masculino no vestiário feminino só será aceita até 04 anos de idade.
Para conservação da limpeza do ambiente, estão distribuídos recipientes próprios para jogar o lixo. Os mesmos devem ser utilizados convenientemente por todos no local.
DO BOSQUE
Cada usuário do clube deve zelar pela preservação do local, inclusive no tocante à limpeza e condições ambientais do mesmo.
HORÁRIO PARA VISITAÇÃO ANO TODO
De terça a sexta-feira, das 09:00 as 17:00.
Sábados e Domingos das 09:00 as 17:00
DA ACADEMIA AO AR LIVRE
300m2 de área da plataforma de concreto com acabamento em grama sintética para prática de atividades físicas. Equipamentos de ginástica ao ar livre com 18 aparelhos de
ginástica das mais variadas posições e painel com a descrição dos aparelhos e formas de executar as atividades. A idade mínima permitida para a utilização dos equipamentos é de
12 anos.
DO SOM
O clube disponibiliza um sistema de som, por isso, fica proibida a entrada de aparelhos sonoros. Os quiosques que possuem tomadas de energia é para uso de carregamento de
celulares, elétricas, e outros equipamentos. Voltagem disponível é 110V
BEBIDAS ALCOÓLICAS
È permitido o uso de bebidas alcoólicas com moderação, visto que é um clube onde frequentam famílias, crianças e adolescentes. Qualquer perturbação da ordem ou
comportamento social inadequado será coibido e punido

DAS PENALIDADES
O Clube de Campo é frequentado por mulheres, crianças, jovens e idosos. Qualquer comportamento inadequado,
falta de respeito, falta de espírito esportivo, falta de equilíbrio social, desrespeito aos funcionários e diretores, entre
outros, não serão tolerados e os infratores serão convidados a retirar-se das dependências do Clube. O desrespeito ou
violação a qualquer termo desse regulamento implicará na punição do associado.

O presente regulamento foi aprovado em assembleia geral no dia 31/01/2017, estando assim todos usuários submetidos ao mesmo.

