
REGULAMENTO: CLUBE DE CAMPO E PESCA – PANORAMA - 2018. 
 

Descritivo: O Clube de Campo e Pesca de Panorama é um imóvel rustico, de propriedade do Sindicato dos Empregados em Estabelecimentos de 
Serviços de Saúde de Campinas e Região. Localizado na Estrada Aldo Bruno Km 2,2, município de Panorama/SP. O Clube de Campo e Pesca tem 
como única destinação o lazer e entretenimento dos associados do Sinsaúde, seus dependentes e das pessoas autorizadas, segundo os critérios e 
disposições estatutárias do Sindicato. 

 
 Estrutura: 
O Clube de campo e pesca possui 10(dez) apartamentos, sendo 02(dois) deles com 
churrasqueira privativa e 02(dois) para PNE, equipados individualmente com: banheiro privativo, 
02(duas) beliches e 01(uma) cama de solteiro auxiliar, roupas de cama, geladeira, fogão, 
talheres, panelas, utensílios domésticos, ventilador de teto, ar condicionado, TV de 14”, 
05(cinco) bancos de madeira e utensílios de cozinha. Cada apartamento tem capacidade para 
alojar no máximo 05(cinco) pessoas. Em suas instalações externas, o Clube de Campo e Pesca 
possui também: 05(cinco) quiosques equipados com pia e churrasqueiras, complexo 
administrativo, recepção, vestiários (fem/masc), 04(quatro) tanques para lavagem de roupa, local 
para limpeza de peixes, campo de futebol de grama, 02(duas) piscinas, sendo uma para uso 
infantil e outra para os adultos e ainda dois píers para pesca. 
 
Usuários:  
Para a utilização do Clube de Campo e Pesca são considerados como Dependentes do 
Associado (Pai, Mãe, Cônjuge, filhos(as), Sogro(a) e Netos com 09 anos e 11 meses. Os demais 
usuários são considerados CONVIDADOS. 
-Quando vivendo em União Estável, será necessário, para tanto, declaração de vida em comum, 
devendo a mesma ter reconhecimento de firma, constando o nome, nº do RG e assinatura de 02 
(duas) testemunhas, essas não necessitando do reconhecimento de firma. Sem a apresentação 
desta declaração, o(a) companheiro(a) será considerado Convidado. 
-Dependentes maiores de idade poderão permanecer no Clube de Campo e Pesca sem que 
estejam acompanhados do sócio, desde que este assine um termo de responsabilidade, pelo 
qual se responsabiliza por qualquer ato que possa infringir as regras deste Regulamento. 
-Aos dependentes/convidados menores de idade, não é permitida a permanência na Colônia. 

Pagamento: 
O pagamento poderá ser feito à vista (no dinheiro ou cheque) ou à prazo: pagamento parcelado 
em cheque de no máximo 04 parcelas desde que os cheques sejam compensados até 15 dias 
antes da viagem; 
Crianças de até 04 anos e 11 meses, em qualquer grau de dependência, parentesco e 
convidado terá estadia gratuita. 
 
Caso o CONTRATANTE desista da viagem e mediante apresentação de documento 
comprobatório de situação adversa (atestado médico do próprio sócio, de dependentes diretos 
ou dos hóspedes, convocação para concurso público e convocação para sorteio de moradia 
popular) haverá retenção de 10% do valor das parcelas pagas. Na falta de documento 
comprobatório da situação adversa, será cobrada multa como definido a seguir:1) Mais de 30 
dias antes da data da viagem - multa de 10% do valor total da viagem.2) Entre 29 e 15 dias 
antes da data da viagem - multa de 20% do valor total da viagem.3) Entre 14 e 7 dias antes da 
data da viagem - multa de 40% do valor total da viagem. 4) Menos de 7 dias antes da viagem - 
Multa de 100% do valor da viagem.  
 
Horários: (Check in e Check out) 
O horário de entrada no Clube de Campo e Pesca será das 10h às 18h. 
O horário de saída do Clube de Campo e Pesca será a partir das 6h e até às 8h do dia do 
vencimento da reserva, devendo o visitante comunicar o administrador o horário previsto com 
antecedência de 01(um) dia. (ex.estadia de 01 à 05, o prazo máximo para sair do apartamento 
será no dia 06 entre 6h e 8h). 
Em caso de Saída Antecipada em um ou mais dias, comunicar ao administrador a data e horário 
previstos com a antecedência de 01(um) dia. A saída deverá ser feita até as 18h. 
 

Não será permitido: 

Utilizar-se de aparelhos de áudio, como rádio, televisão ou qualquer outro aparelho que emita 

som, em volume que venha a perturbar outrem.  

Retirar móveis dos chalés (colchões, micro-ondas, televisão, etc.). 

O ingresso e a permanência de animais de qualquer espécie nas dependências do Clube de 

campo e pesca.  

Que pessoas durmam e/ou pernoitam no interior dos veículos, bem como em seu exterior 

quando estacionados nas dependências do Clube de campo e pesca.  

A permanência nas dependências do Clube de campo e pesca de pessoas não relacionadas na 

confirmação de reserva.  

Estender roupas nas janelas, grades, cercas e gramado, bem como sobre móveis, portas e 

aparelhos elétrico-eletrônicos.  

Fumar em ambientes fechados de uso coletivo, conforme determina a Lei Estadual nº 13.541, 

em vigor desde o dia 7 de agosto de 2009. Jogar cigarros e/ou pontas e seus derivados, 

absorventes, papéis higiênicos, preservativos e outros objetos no vaso sanitário ou na pia.  

O uso de tarrafas, arpão e redes de pesca e/ou quaisquer instrumentos que agridam de forma 

sistemática a natureza, a caça e a pesca, inclusive em relação à jangada/tablado de pesca. 

Limpar peixes nas pias dos quiosques, chalés ou casa, uma vez que há local apropriado para 

isso, bem como freezer localizado na administração para acondicionamento de todo o pescado 

(solicitar ao administrador). 

Levar e/ou apropriar, no final da estada, de frutas, verduras, legumes e de outras plantações 
pertencentes ao Clube de Campo e Pesca; só poderão ser colhidas e consumidas durante o 
período da estada. 
Os associados e seus convidados só poderão estacionar seus veículos nos locais identificados 
para esta finalidade, não podendo estacionar os veículos defronte ou próximo dos chalés, bem 
como se utilizar de som dos mesmos nas dependências do Clube de Campo e Pesca. 
Fica terminantemente proibida a utilização dos serviços dos funcionários do Clube de Campo e 
Pesca para qualquer fim. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Disposições Gerais: 

O Clube de Campo e Pesca não fornecerá roupas de banho e toalhas, bem como não 
disponibilizará serviços de carregamento, transporte, interno ou externo, de quaisquer bens, 
mercadorias, equipamentos, materiais ou bagagem do usuário, seus dependentes ou pessoas com 
permanência autorizada. 
O Clube de Campo e Pesca não cede, empresta ou aluga veículos, máquinas ou equipamentos 
para uso interno e/ou externo a qualquer usuário, inclusive os de tração animal. 
O Clube de Campo e Pesca não guardará ou armazenará qualquer valor em dinheiro ou cheque, 
joias, relógios, produto, equipamento, documentos e cartões de crédito, bem como não se 
responsabilizará por qualquer extravio. 
É determinado período de silêncio das 22h às 8h, evitando, assim, a perturbação ao descanso dos 
outros visitantes. 
É responsabilidade do visitante observar a voltagem das tomadas disponíveis no Clube de Campo 
e Pesca; dificuldades ou dúvidas, consulte o Administrador. O Sindicato não se responsabiliza por 
danos causados em aparelhos eletroeletrônicos. Qualquer ocorrência ou intercorrência, prevista ou 
não, no presente Regulamento, deverá ser apresentada ao Administrador que sanará as dúvidas ou 
problemas advindos da estada de todo e qualquer usuário. Intercorrências de saúde e/ou 
manutenção deverão ser solicitadas diretamente ao Administrador do Clube de Campo e Pesca. 
 

Penalidades 

Todos, sejam eles associados, hóspedes, dependentes, seus familiares e/ou convidados estão 
sujeitos às penalidades previstas nos Estatutos do Sinsaúde e demais penalidades aqui previstas.  
a) interrupção de permanência.  
b) suspensão de uso temporário ou definitivo conforme a infração.  
c) ressarcimento imediato de todo e qualquer dano ou prejuízo provocado no Clube de Campo e 
Pesca, nas dependências internas e externas e nas áreas de uso comum.  
d) expulsão para aqueles que cometerem atos que venham a atentar contra a dignidade pessoal, 
moral e sexual de qualquer um dos usuários.  
e) expulsão para aqueles que desrespeitarem ou agredirem verbalmente ou fisicamente qualquer 
funcionário e/ou diretor do Sinsaúde.  
 
Estacionamento:- No Rancho há estacionamento descoberto para até 20 carros e espaço para 
guarda de barcos e motores. 
 
Barcos para a pesca:  
Os barcos de pesca anteriormente disponibilizados para os associados e convidados, NÃO mais 
estarão disponíveis. Para a pesca no rio Paraná, os hóspedes poderão fazer uso dos dois piers 
disponíveis no Clube de Campo e Pesca.  
Trazendo seu barco, de acordo com a legislação local e carteira do ARRAIS, o Rancho fica 
responsável por levar e trazer o barco do rio. O associado assina Termo de Responsabilidade para 
utilização do barco. Oferece freezer para guarda de peixes. 
 
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 da água, não sendo necessária a realização de exame médico. Sendo assim, é 
obrigatória a passagem pela ducha antes de entrar na 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 para isso. Crianças menores de oito anos só 
poderão usar a piscina 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 as placas, avisos e os funcionários do local. Somente 
será permitido o banho de piscina para os associados e dependentes que estejam trajando 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 shorts de tactel. Não é permitida a entrada nas 

piscinas vestindo outros trajes comuns ou lingeries, Salvo previamente autorizados pela Diretoria 

em casos excepcionais. 

Funcionamento da piscina: 

Horário: Domingo à Segunda das 9h à 20h; 
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