
 

 

 

NORMAS PARA INGRESSO DE CONVIDADOS 

 

1. O convite é uma prerrogativa exclusiva do (a) titular da matrícula de associado do Clube Militar.  

2. Os convites individuais e intransferíveis serão concedidos, por solicitação pessoal do titular, com 

validade por um dia, na Secretaria da Lagoa, durante o horário de expediente (09h às 18h), nas 

seguintes condições: 

 a. O titular da matrícula poderá:  

1) Solicitar até 05 (cinco) convites gratuitos por mês;  

2) Além dos convites gratuitos, solicitar até 10 (dez) convites ao preço individual de R$ 

15,00 (quinze reais);  

3) Solicitar somente 05 (cinco) convites no mês, para um mesmo convidado.  

 b. No período de 01 de novembro até 31 de março, alta temporada, não haverá venda de 

convites.  

3. Na oportunidade, deverão ser fornecidos dados que identifiquem o convidado (nome e CPF).  

4. Caso o sócio pretenda chegar ao Clube após o horário de funcionamento da Secretaria, poderá 

solicitar os convites por e-mail (seclagoa@clubemilitar.com.br), utilizando o seu e-mail cadastrado, e 

retirá-los, quando da chegada ao Clube, com o Gerente de Dia.  

5. Os convidados só poderão fazer uso das dependências esportivas devidamente autorizados pelo 

Diretor da atividade esportiva solicitada, por um outro Diretor ou pelo Gerente de Dia.  

6. Para utilização do Parque Aquático os convidados deverão realizar o exame médico, mediante o 

pagamento da taxa de R$ 11,00 (onze reais).  

7. Os participantes de festas e eventos, provenientes de aluguel ou cessão gratuita de dependências, 

deverão constar de uma relação confeccionada pelo sócio titular, com o nome completo de todos os 

integrantes do evento e a mesma será entregue na Secretaria da Lagoa, 48 (quarenta e oito) horas 

antes do evento. Tais convidados não poderão utilizar quaisquer dependências esportivas.  

8. Os acompanhantes de associados e de matriculados em cursos receberão uma carteira provisória 

de acesso, indicando sua condição de acompanhante ou de aluno.  

9. Os casos omissos deverão ser conduzidos ao conhecimento da Diretoria ou do Gerente de Dia, 

para deliberação.  

 

Gen Bda Sérgio Tavares Carneiro 

3º Vice-Presidente 


