
                                                     

   REGRAS DE UTILIZAÇÃO DA PISCINA
    (Horário das

As presentes regras não substituem

Trata-se de medidas excecionais

 

 1 – Os Sócios devem pautar

distanciamento, higienização e etiqueta respiratória

Piscina), atenta a situação de desconfinamento 

espaço em permanência: 

 2 – A capacidade de admissão no recinto da 

adultos e [10] crianças (até aos 12 anos)

serão permitidas mais entradas;

 3 – Só é permitida a entrada de 

netos. Excecionalmente este ano, 

 4 - A entrada na Piscina é feita mediante reserva

Restaurante, com indicação obrigatória do

de saída; 

 5 – Será concedida uma tolerância de 30 minutos após a hora indicada de chegada

prazo a reserva fica sem efeito, sendo atribuída 

 6 – Cada Sócio, e seu agregado familiar

 7 – Todos devem permanecer na 

confinante;  

 8 – As deslocações devem limitar

extensível às crianças, que deverão manter

 9 – Os vestiários e duches existentes na

10 – Os utentes da piscina devem passar pelo duche (externo), antes e depois de a utilizar; 

11 – Só poderão estar dentro da

que o seu tempo de permanência seja moderado, em respeit

  Apela-se à colaboração e envolvimento de todos 

      

                                                                                                                        

   

  COVID-19 
 

REGRAS DE UTILIZAÇÃO DA PISCINA 
(Horário das 09.30 às 19.00 horas, de terça-feira a domingo) 

 

s regras não substituem a Diretiva n
o
 8  (Regras básicas do uso da Piscina

excecionais criadas exclusivamente para proteger os Sócios

contingência COVID – 19. 

ócios devem pautar-se por uma conduta responsável, adotar procedimentos de

higienização e etiqueta respiratória (uso obrigatório de máscara até à entrada do recinto da 

atenta a situação de desconfinamento COVID-19. O Clube garante a limpeza e desinfeção do 

e admissão no recinto da Piscina é limitada, não podendo

(até aos 12 anos), num total de [55] pessoas. Esgotada a capacidade da Piscina, não 

; 

Só é permitida a entrada de Sócios e seus familiares diretos, nomeadamente, cônjuge, filhos e 

Excecionalmente este ano, não será permitida a entrada de convidados

entrada na Piscina é feita mediante reserva, efetuada de véspera, junto da C

obrigatória do número de utilizadores (adultos e crianças)

Será concedida uma tolerância de 30 minutos após a hora indicada de chegada

, sendo atribuída a vaga ao Sócio que estiver em lista de espera;

seu agregado familiar, apenas poderá ocupar 1, dos 18 toldos existentes;

Todos devem permanecer na zona do seu toldo, respeitando sempre 2 metros do

deslocações devem limitar-se à zona da água, ao duche e às instalações sanitárias, medida 

extensível às crianças, que deverão manter-se igualmente na área do seu toldo;

existentes nas instalações sanitárias estão interditados;

Os utentes da piscina devem passar pelo duche (externo), antes e depois de a utilizar; 

Só poderão estar dentro da água [10] pessoas em simultâneo (adultas ou crianças

que o seu tempo de permanência seja moderado, em respeito aos demais utilizadores;

se à colaboração e envolvimento de todos os Sócios, no cumprimento escrupuloso destas regras

                                    

                                                                                                                        A Direção do RCCDCI 

básicas do uso da Piscina) 

para proteger os Sócios no atual quadro de 

adotar procedimentos de 

igatório de máscara até à entrada do recinto da 

. O Clube garante a limpeza e desinfeção do 

é limitada, não podendo albergar mais de [45] 

Esgotada a capacidade da Piscina, não 

Sócios e seus familiares diretos, nomeadamente, cônjuge, filhos e 

não será permitida a entrada de convidados; 

junto da Concessionária do 

(adultos e crianças), hora de chegada e 

Será concedida uma tolerância de 30 minutos após a hora indicada de chegada. Esgotado este 

ue estiver em lista de espera;  

oldos existentes; 

oldo, respeitando sempre 2 metros do toldo 

às instalações sanitárias, medida 

se igualmente na área do seu toldo;  

estão interditados; 

Os utentes da piscina devem passar pelo duche (externo), antes e depois de a utilizar;  

adultas ou crianças), pelo que se apela a 

demais utilizadores;  

no cumprimento escrupuloso destas regras.  

A Direção do RCCDCI  



                                                     
 

  REGRAS DE UTILIZAÇÃO DA PISCINA

 

1 - A Piscina NÃO É VIGIADA;

2 – Só é permitida a entrada de Sócios 

3 - Estão interditos todos os jogos de bola e afins bem como correrias na zona 

circundante da piscina; 

4 -  O serviço de bar e restauração

deslocação ao Toldo; 

5 – Por razões de segurança, todas as bebidas ou refeições servidas na Piscina serão em 

embalagem de plástico ou material descartável, sendo interditos quaisquer recipientes 

em vidro. Apenas é permitido o consumo de bens adquiridos na 

(Restaurante D. Carlos I);

6 – É obrigatório o uso de traje de 

calçado de montar; 

7 – É proibida qualquer prática de nudismo, mesmo que parcial e de crianças;

8 – Está vedada a entrada de qualquer animal

9 – Não são permitidos equipamentos de som audível, 

perturbar os demais; 

10 - Os Sócios devem respeitar todas 

Concessionária; 

A Piscina é um local de lazer, exclusivo dos Sócios do RCCDCI, competindo

seu bem-estar e convivência

cumprimento integral destas normas.

    

  

   

 

REGRAS DE UTILIZAÇÃO DA PISCINA 

   (Horário das 09.30  às 19.00 horas) 

A Piscina NÃO É VIGIADA; 

Só é permitida a entrada de Sócios com a quotização em dia; 

Estão interditos todos os jogos de bola e afins bem como correrias na zona 

O serviço de bar e restauração é assegurado pelo Restaurante D. Carlos I

Por razões de segurança, todas as bebidas ou refeições servidas na Piscina serão em 

embalagem de plástico ou material descartável, sendo interditos quaisquer recipientes 

Apenas é permitido o consumo de bens adquiridos na 

; 

É obrigatório o uso de traje de banho/piscina ligeiro, não sendo permitido o uso de 

É proibida qualquer prática de nudismo, mesmo que parcial e de crianças;

a entrada de qualquer animal (exceto cães-guia); 

Não são permitidos equipamentos de som audível, e o uso de Telemóve

Os Sócios devem respeitar todas as orientações dadas pela Direção do Clube e 

Piscina é um local de lazer, exclusivo dos Sócios do RCCDCI, competindo

convivência entre todos, bem como respeitar escrupulosamente o

cumprimento integral destas normas.                                                                                                                                        

                                                                                                  

A Direção do RCCDCI

Estão interditos todos os jogos de bola e afins bem como correrias na zona 

é assegurado pelo Restaurante D. Carlos I, com 

Por razões de segurança, todas as bebidas ou refeições servidas na Piscina serão em 

embalagem de plástico ou material descartável, sendo interditos quaisquer recipientes 

Apenas é permitido o consumo de bens adquiridos na concessionária 

, não sendo permitido o uso de 

É proibida qualquer prática de nudismo, mesmo que parcial e de crianças; 

Telemóvel não pode 

pela Direção do Clube e 

Piscina é um local de lazer, exclusivo dos Sócios do RCCDCI, competindo-lhes zelar pelo 

escrupulosamente o 

                                                                                                             

                                                                                               

ireção do RCCDCI    


