
 

Piscina externa – TEMPORADA 2017/2018 

Ingresso de sócios do Inter (estádio) e não sócios é possível apenas através de convite dos associados do 
Parque Gigante. Cada titular tem direito a trazer cinco pessoas mediante ao pagamento das taxas.  

Sócios Parque Gigante: R$ 60,00 (temporada completa) – R$ 30,00 (mensal) 
•  Dependentes de sócios do Parque Gigante menores de 12 anos: ISENTOS 

Valores para convidados de sócios do Parque Gigante: 
•  Sócios do Internacional (estádio): R$ 20,00 (Diária) 
•  Não Sócios: R$ 30,00 (Diária) 
•  Não Sócios até 12 anos (somente apresentando a identidade): R$ 20,00 (Diária)  

 
NORMAS A SEREM OBSERVADAS NO USO DAS PISCINAS: 
TODO SÓCIO É RESPONSÁVEL POR SEUS CONVIDADOS 

• É de extrema responsabilidade do associado o comportamento do convidado que trouxer, é imprescindível 
que o mesmo se adapte as normas do clube para segurança e bem-estar de todos. 

• É expressamente proibido retirar os guarda sóis fora da área estabelecida, pois os mesmos podem 
ocasionar danos físicos aos frequentadores da piscina; 

• Não retirar as cadeiras espreguiçadeiras, da área interna das piscinas: 
• Não ingressar com cigarros, goma de mascar, óleo ou pomadas, tamancos, calçados de couro, bermudas 

ou shorts com botões e/ou zíperes, traje de banho transparente, e/ou que não sejam apropriados para o 
banho como bermudas jeans, camiseta; boias e/ou colchões, gaze, ataduras, Band-Aid, bolas, brinquedos 
e aparelhos de som (exceto Head-Phone); Bermuda jeans somente terá acesso a quem permanecer atrás 
da linha vermelha. 

• No recinto das piscinas é permitido a entrada de livros e revistas grampeados, ficando vedada a entrada de 
pessoas portadoras de revistas ou jornais de folhas soltas; 

• É obrigatória a apresentação da carteira social atualizada na portaria das piscinas para o ingresso nas 
mesmas; 

• Os associados que portarem acesso provisório às piscinas deverão obrigatoriamente utilizar conjuntamente 
documento de identificação com foto, preferencialmente a carteira de identidade, para ingressarem nas 
piscinas, até que lhe seja fornecida a sua carteira social: 

• Dependentes a partir de 2 anos de idade, deverão portar e apresentar a carteira social: 
• Manter constante e rigorosa vigilância e assumir total responsabilidade sobre seus dependentes, filhos e 

crianças, impedindo que estes acessem e circulem desacompanhados nas piscinas e, ainda que 
acompanhados, acessem a piscina dos adultos; 

• Os menores de 12 anos de idade ficam impedidos de acessarem área das piscinas, desacompanhados de 
um responsável maior de idade, que irá vigiá-los e manter as cautelas necessárias para preservar a 
segurança destes; 

• Não promover brincadeiras perigosas dentro ou fora das piscinas como empurrões, saltos, caldos, corridas, 
pontes, e/ou outras atividades que possam causar acidentes ou molestar os demais associados; 

• Para adentrar nas águas das piscinas é obrigatório o uso de ducha; 
• Somente utilizar as piscinas de muita profundidade no caso de possuir amplo domínio das águas; 
• Por motivo de segurança solicitamos aos usuários, no caso de mau tempo ou quando solicitados pela 

supervisão que não permaneçam nas piscinas. 
• É proibido a entrada de mochilas, bebidas e utensílios de vidro, somente bolsas de pequeno porte; Alimentos 

como: bolacha, barra de cereais e sucos/água é permitido atrás da linha vermelha. 
• Obedecer às regras fixadas no acesso das piscinas e as orientações dos funcionários; 
• É permitido o acesso com kit chimarrão, bolachas, sucos e água mineral (atrás da linha vermelha) 
• Não é permitido acesso com animais de qualquer espécie no Parque Gigante. 


