
NORMAS DA ÁREA DE LAZER DA 

ADUERN 
 

TÍTULO III 
Da piscina e do parque infantil 

 

Art. 5º O associado, seus dependentes e convidados 

somente poderão utilizar a piscina da área de lazer 

mediante a realização do exame clínico por examinador (a) 

designado pela ADUERN. 

§ 1º É proibida a utilização da piscina por pessoas 

portadoras de doenças infecto-contagiosas, ferimentos de 

qualquer natureza cobertos ou não por qualquer curativo. 

§ 2º O exame clínico a que se refere este artigo é 

obrigatório e será oferecido pela ADUERN. É de caráter 

irrecorrível a decisão do examinador designado pela 

ADUERN que vete o uso da piscina ao associado, 

dependente ou convidado. 

§ 3º O associado, dependente ou convidado deve submeter-

se a novo exame clínico, independentemente do anterior, 

caso venha a contrair qualquer moléstia ou ferimento que 

possa constituir impedimento à utilização da piscina, nos 

termos do § 1º deste artigo, ficando a critério do 

examinador a suspensão ou prosseguimento do acesso.  

 

Art. 6º É terminantemente proibida qualquer ação que 

comprometa a integridade física dos usuários da piscina, 

incluindo empurrões e simulações de lutas ou afogamentos.  

 

Art. 7º Quando da utilização da piscina por associado, 

dependente ou convidado, são proibidas quaisquer práticas 

que atentem contra os princípios do decoro e da higiene, 

tais como: 

 

a) Usar bronzeadores ou outro tipo de cosmético que possa 

poluir a água; 

b) Entrar na piscina sem prévia ducha de chuveiro;  

c) Atirar sabão, espuma ou óleo na água da piscina; 

d) Atirar na água latas, copos, garrafas, sacos plásticos ou 

outros objetos; 

e) Atender a necessidades fisiológicas dentro da piscina; 

f) Usar a piscina sem as roupas adequadas de lycra ou 

nylon; 

g) Praticar, no interior da piscina, atos considerados 

libidinosos ou que atentem contra o pudor; 

h) Ingerir bebidas, alcoólicas ou não, assim como quaisquer 

alimentos na área da piscina. 

                                                                               

Art. 8º Quanto à utilização da piscina e do parque infantil, é 

de inteira responsabilidade dos pais ou responsáveis o 

acompanhamento de suas crianças. 

 

TÍTULO IV 

Do salão de eventos 

 

Art. 9º O salão de eventos da ADUERN poderá ser 

utilizado pelos associados em bailes, festas de aniversário, 

casamentos, homenagens, festas folclóricas, carnavalescas 

e reuniões de âmbito cultural, de segunda à sexta-feira, 

excetuando-se eventos promovidos pela diretoria. 

§ 1º A cessão do salão de eventos para a realização de 

qualquer dos eventos referidos no caput, será feita 

exclusivamente a associados, sendo obrigatória a sua 

permanência durante o evento. 

§ 2º O agendamento de eventos no salão está condicionado 

aos horários das atividades promovidas pela ADUERN. 

§ 3º Quando da cessão do salão para a realização de 

eventos, será cobrada uma taxa para custear as despesas 

adicionais oriundas do mesmo, excetuando-se os eventos de 

cunho político-sindical. 

§ 4º É responsabilidade do solicitante quaisquer danos 

causados ao salão, móveis e equipamentos pertencentes à 

ADUERN. 

§ 5º Por hipótese alguma o usuário que obtenha a cessão do 

salão de festas, ou de qualquer outra dependência da sede 

social e administrativa da ADUERN, nos termos deste 

artigo, poderá fazer disto exploração econômica. 

§ 6º Outros tipos de cessão, inclusive para outras entidades 

congêneres, serão decididos pela Diretoria. 

 

Art. 10 A Diretoria da ADUERN fixará em local visível, os 

horários de funcionamento do salão de festas. 

 

Art. 11 A utilização de serviços de som em eventos, com 

exceção das atividades promovidas pela diretoria da 

ADUERN, não pode exceder as 22h00min. 

§ 1º É expressamente proibida a utilização de som 

automotivo nas dependências da ADUERN. 

§ 2º Mesmo durante o dia, o associado responsável pelo 

evento deve respeitar a legislação ambiental que rege sobre 

o limite de som permitido.                         

 

TÍTULO V 

Do bar e restaurante 

 

Art. 12 O Bar-Restaurante da área de lazer será explorado 

preferencialmente por terceiros, mediante contrato firmado 

com a ADUERN, no qual constará as condições e normas 

de funcionamento, bem como os direitos e deveres do 

locador e locatário. 

 

TÍTULO VI 

Dos campos de futebol e de vôlei 

 

Art. 13 A utilização do campo de 

futebol e do campo de vôlei obedecerá a esquemas de 

horários de jogos e treinos, de modo que não haja prejuízo 

ao entretenimento dos associados. 

Parágrafo único – As sanções 

disciplinares de caráter desportivo serão aplicadas em 

obediência às regras oficiais de cada modalidade. 

 

Art. 14 A ADUERN poderá 

convidar e permitir a participação de equipes de outras 

entidades em torneios e jogos no campo de futebol e no 

campo de vôlei. 

 

Art. 15 Quando da utilização de 

qualquer material ou equipamento esportivo da ADUERN, 

exigir-se-á a apresentação de documento de identificação 

do associado, sobre o qual recairá a responsabilidade pela 

devolução e integridade do material. 

Parágrafo único: A utilização do 

material ou equipamento esportivo pelo associado ou 

dependente se restringe única e exclusivamente às 

dependências da ADUERN.  

                        

 

 


