
Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias 
Metalúrgicas, Mecânicas e de Material
Elétrico de São Paulo e Mogi das Cruzes

NORMAS PARA INGRESSO NO CLUBE DE CAMPO

HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO
Horário normal: das 8h00 às 17h00 

Horário de verão: das 8h00 às 18h00
• Estar em dia com a mensalidade, portar sempre a carteirinha de sócio e um documento com foto.
• São considerados dependentes, para uso do clube: esposa(o), filhos(as) até os 21 anos, enquanto

solteiros.
• Menores de 16 anos têm acesso somente se acompanhados dos pais ou responsáveis.
• Não é permitida a entrada com bóia, prancha e animal.
• Avaliação física e dermatológica para uso das piscinas. A validade da avaliação é de 60 dias.
• É obrigatória a apresentação de documentos dos convidados.

  EXCURSÕES

Os integrantes das excursões devem estar devidamente inscritos junto à Secretaria do Sindicato, em São 
Paulo, ou em Mogi das Cruzes; todos devem ser sócios ou dependentes, portar a carteira de sócio e estar 
em dia com a mensalidade.

  ATENÇÃO

O não-sócio deverá estar, obrigatoriamente, acompanhado por um sócio que, por sua vez, será 
responsável por eventuais danos (físicos, morais e materiais) causados pelo visitante.

ACESSO ÀS PISCINAS

  OBRIGATÓRIO

• Avaliação física e dermatológica, a partir de 02 anos de idade;
• Comprovante de avaliação física e dermatológica atualizada (validade: 60 dias);
• Lavar os pés e tomar ducha fria ao entrar no parque aquático; 
• Roupa adequada para banho (maiô, biquini, sunga ou sungão).

  É PERMITIDO

Toalhas, Esteiras, Chapéus, Bonés, Relógios, Livros, Chinelos do tipo havaiana, Saída de banho, 
Canga, Sobretudo, Colete ou Braçadeiras para crianças.

  NÃO É PERMITIDO

Alimento, bebidas, cigarros, óleos, bronzeadores, cremes, pasta ou qualquer outro tipo de líquido, 
câmaras ou colchões de ar, brinquedos infláveis, bolas, carrinho de bebê, grampos de cabelos, piercing, 
correr, empurrar ou brincar de maneira perigosa.

  ATENÇÃO

• Acompanhantes poderão usar as piscinas mediante avaliação física e dermatológica atualizada e
pagamento de taxa preestabelecida no regulamento interno;

• O acesso às piscinas é livre para todos os sócios e para dependentes com até 21 anos de idade. 
• A piscina próxima dos chalés é de uso exclusivo dos sócios hóspedes do clube.

Mogi das Cruzes

DIÁRIA DOS CHALÉS

MAIS INFORMAÇÕES
 Sede SP - (11) 3388-1073 - Rua Galvão Bueno, 782 - 1º andar

Sede Mogi - (11) 4699-8700 - Rua Afonso Pena, 137
Clube de Campo - Fone: (11) 4792-1043

www.metalurgicos.org.br

SÓCIO(A) .........................................................................
ESPOSA (O) .......................................................................
PAI, MÃE, SOGRO, SOGRA  (POR PESSOA) ..................

FILHOS(AS) DE ASSOCIADO(A)
•  ATÉ 5 ANOS ................................................................
• DE 6 A 21 ANOS (POR PESSOA) .............................

CONVIDADO(A) .............................................................

R$ 20,00

R$ 20,00

R$ 20,00

ISENTOS

R$ 20,00

R$ 35,00

Sindicato dos Trabalhadores Metalúrgicos 
de São Paulo e Mogi das Cruzes

CLUBE DE CAMPO


