REGULAMENTO INTERNO

1) É obrigatório ao entrar no Aldeia das Águas Park Resort,
Resort, que o Associado(a) apresente
sua Carteira
arteira de Sócio e Exame Médico;
2) Não será permitido a entrada nas dependências
dependência do “Aldeia das Águas Park Resort”,
com alimentos de consumo imediato, perecíveis e/ou que necessitem de refrigeração
e cuidados especiais, ressalvado os alimentos, destinados às crianças e/ou portadores
de necessidades especiais, em quantidade limitada para o uso próprio;
próprio;
3) É rigorosamente proibido qualquer tipo de cenas imorais, gestos obscenos e de
atentado ao pudor;
4) É proibido falar palavrões bem como desentendimento ou brigas nas dependências do
Clube;
Clube. Não se pode,
5) É inaceitável qualquer tipo de depredação da fauna e flora do Clube.
portanto, retirar mudas ou flores das plantas existentes no Aldeia das Águas Park
Resort;
6) É proibido permanecer dentro do veículo no estacionamento do clube, bem como
transformá-lo
lo em área de piquenique e mesmo para lanches rápidos;
7) É proibido
oibido o uso de trajes inadequados nas dependências do clube;
8) Todo e qualquer dano ou prejuízo ao patrimônio do clube será cobrado do associado e
visitante;
9) As pessoas que, por excesso de bebida alcoólica, tornarem-se
tornarem se inconvenientes serão
retirados do clube;
10) Não é permitido fazer gestos agressivos, brincadeiras de mau gosto ou
comportamento de risco para terceiros;
11) É terminantemente proibido o porte de armas e o uso de entorpecentes e drogas nas
dependências do clube;
12) Não é permitido, sob qualquer pretexto, transitar nos gramados do clube;
13) Os veículos que circularem nas dependências do clube deverão fazê-lo
fazê lo com velocidade
máxima de 10 Km/h, sendo proibido qualquer abuso ou exibicionismo;
14) Nas vias de acesso ao clube, a velocidade máxima permitida é de 20 Km/h;
Km/h
15) É proibido entrar no restaurante com trajes menores e com o corpo molhado;
16) É proibido jogar lixo (cascas, papéis, pontas de cigarros, etc.) no chão. Devem ser
utilizados as lixeiras e cinzeiros do clube;
17) Em caso de acidente, o associado deverá se dirigir a portaria do clube para
atendimento e providências imediatas;
18) O clube não se responsabiliza por objetos deixados ou perdidos em suas
dependências. Existe, no entanto, uma seção de achados e perdidos na portaria;
19) É proibido entrar com animais e aves nas dependências
d
do clube;
20) É proibido o uso de bronzeador, filtro solar ou qualquer substância oleosa no parque
aquático;

21) Todas as pessoas que forem utilizar as piscinas deverão tomar banho antes.
22) Ao sair das quadras de esportes, é obrigatório tomar ducha para retirar a areia do
corpo, antes de entrar no parque aquático;
23) Todas as pessoas que apresentarem lesões corporais, mesmo com exame médico em
ordem, não poderão utilizar as piscinas, sauna e tobogã;
24) É proibido nadar no lago. Sua utilização é permitida apenas para pesca, caiaques,
pedalinhos e esportes náuticos;
25) É proibido utilizar rádio e gravadores nas dependências do clube;
26) No caso de promover shows ou eventos especiais nas dependências do clube, a
diretoria do Águas Quentes Country Clube tem o direito de cobrar, total ou
parcialmente, ingresso de seus associados;
27) É expressamente proibido adentrar no clube com qualquer instrumento musical;
28) Não será permitido qualquer barulho na área de camping após as 22:00 horas;
29) Todos os funcionários e membros da Administração deverão ser tratados com respeito
e urbanidade;
30) O associado que não estiver quites com suas obrigações (pagamento de taxas e
contribuições) não poderá adentrar no empreendimento;
31) Será cancelado no título do associado que estiver com mais de 60 (sessenta) dias de
atraso no pagamento da taxa de manutenção, independente de qualquer notificação;
32) O associado que infringir o presente ficará sujeito as penalidades previstos no Estatuto
Social, que vão da advertência, suspensão e exclusão do quadro social;
33) O Sócio Titular e seus dependentes não poderão alegar ignorância quanto ao teor do
presente regulamento interno;

