
sábado, 27 de dezembro de 2019 

1. TODOS os associados e dependentes ao chegarem na entrada do clube deverão, exceto o condutor, 

desembarcar do veiculo e seguir até a PORTARIA, sendo que o condutor, após estacionar o seu 

veículo, deverá prosseguir também ao mesmo local. A IDENTIFICAÇÃO COM FOTO É 

OBRIGATÓRIA PARA O ASSOCIADO E SEUS DEPENDENTES; 

2. O CONVIDADO só adentrará ao clube acompanhado pessoalmente pelo ASSOCIADO ou por 

DEPENDENTE LEGAL (no caso do segundo com autorização do ASSOCIADO), devendo estacionar 

o seu veículo no lado externo do clube. 

3. O associado tem direito (10 convites por semestre) e será disponibilizado por meio digital. Caso 

exceda o número de convite será cobrado uma taxa de 30(trinta) reais por pessoa, para uso da 

Piscina e Sauna.  

4. As churrasqueiras do camping serão de uso exclusivo dos acampados, ficando as CHOUPANAS 

exclusivamente para os demais associados, obedecendo O AGENDAMENTO PRÉVIO, sendo 

necessário que o associado leve seus utensílios: espeto, talheres, tábua de carne entre outros; 

5. Durante 07 (sete) dias o associado poderá utilizar o camping sem ônus, contudo a partir do oitavo 

dia lhe será cobrada a taxa diária de R$10,00 por pessoa. 

6. A diária do CONVIDADO para área de camping será de R$20,00, informamos ainda que o valor em 

referência não dá o direito à utilização da piscina, caso queira utilizá-la. 

HORÁRIOS DE FUNCIONAMENTO DO CLUBE 

EVENTOS NAS CHOUPANAS: De 09:00  às 18:00 HORAS 
 
RESTAURANTE NÃO FUNCIONARÁ NESTE VERÃO, SERÁ SERVIDO PORÇÕES NO BAR 
 
BAR: Terça a sexta - das 09 às 19 horas. 
          Sábado, domingo e feriados - das 09 às 20 horas. 
 
PISCINA: Todos os dias de 09 às 18 horas (exceto segunda para manutenção) 
 
SAUNA: das 13 às 18 horas no sábado e domingo. 
               Terça a sexta conforme a demanda a cargo do DIRETOR DE DIA. 
 

HORÁRIO DE FECHAMENTO GERAL DO CLUBE 20HS 

        Quaisquer dúvidas ou esclarecimentos durante sua estada no clube deverão ser 

sanados com o DIRETOR DE DIA. 

A DIRETORIA 

 

INFORMATIVO 
 

NORMAS DE UTILIZAÇÃO DO CLUBE RECREATIVO EM 
BICANGA NO PERIODO DE  26/12/2019 a 28/02/2020 

 


