
  

NNOORRMMAASS  DDEE  UUTTIILLIIZZAAÇÇÃÃOO  DDAA  SSAAUUNNAA 

  

 1.       PREÇOS 

  

  Obs.: Todos os materiais disponibilizados na Sauna são para uso exclusivo no 
interior da mesma, não sendo permitida a saída para piscina ou outros locais 
conduzindo os mesmos.  

 

  

ATIVIDADE 
PREÇOS (EM REAIS) 

INCLUI 
SÓCIO NÃO SÓCIO 

Sauna  8,00 16,00 
Chinelo (par), 1 (um) sabonete, 1 (um) armário 

com cadeado e 2 (duas) toalhas 

Ducha 5,00 11,00 Banho de 15 minutos 

Aluguel Toalha  3,00 7,00 1 (uma) toalha 

Sauna + Ducha 12,00 17,00 
Chinelo (par), 1 (um) sabonete,                                          
1 (um) armário com cadeado,                                              

2 (duas) toalhas e banho de 15 minutos 

Ducha + Toalha 8,00 17,00 Banho de 15 minutos e 1 (uma) toalha 

Sabonete 2,00 3,00 1 (um) sabonete 

INDENIZAÇÃO POR EXTRAVIO DE MATERIAL 

Extravio Chave de Cadeado 6,00 6,00 1 (uma) cópia 

Extravio de Cadeado 22,00 22,00 1 (um) cadeado 

Extravio de Chinelo 20,00 20,00 O Par 

Extravio Toalha 37,00 37,00 A Unidade 

Bar Cardápio à Parte 

SERVIÇOS DE MASSAGEM COM PRESTADOR DE SERVIÇO 

Massagem  40,00 * 60,00 * 40 minutos de massagem** 

* O serviço de massagem deve ser pago diretamente ao prestador de serviço; 

** A massagem não inclui toalha e nem utilização da sauna.  



 2.       HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO 

 

  

3.       PROCEDIMENTOS 

  

a.  O convite para o não sócio deverá ser apresentado no momento em que o mesmo 

desejar utilizar as dependências da sauna. 

 

b. Os armários serão fornecidos por intermédio de uma lista de inscrição no 

Departamento de Esporte e Lazer. O atraso no pagamento por 3 meses implicará 

na perda do direito ao armário, dando a vez ao próximo da lista. 

 

 c.      Para utilização dos serviços previstos na tabela de preços, o pagamento deverá ser 

efetuado na Secretaria, nos horários de funcionamento da mesma, e o 

comprovante será entregue ao funcionário da Sauna. 

      Nos horários em que a Secretaria não estiver funcionando, o pagamento poderá ser 

realizado diretamente com o funcionário da Sauna, com a assinatura em livro 

próprio para isso. 

 

HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO DA SAUNA 

HORA 2ª 3ª 4ª 5ª 6ª SAB DOM/FERIADOS 

08h/12h L 

I 

M 

P 

E 

Z 

A 

  MISTA   MISTA     

08h/18h *         MISTA 

08h/20h FEM   FEM   MASC   

14h/21h   MASC   MASC     

17h/21h MASC             



d.     Ao solicitar quaisquer serviços da Sauna, o sócio deverá entregar ao funcionário sua 

carteira de associado e retirá-la quando devolver todo o material utilizado no 

interior da mesma. O mesmo procedimento deverá ser adotado pelos convidados, 

que deverão entregar o convite e retirá-lo ao final do uso da Sauna. 

 

e.      O traje para os dias de sauna mista será o mesmo utilizado na piscina. 

 

f.        Vestiários nos dias de sauna mista: 

1)     VESTIÁRIO FEMININO: o mesmo da piscina, com entrada pela porta reversível. 

2)     VESTIÁRIO MASCULINO: o da própria Sauna. 

 

 g.     Alimentação 

  A degustação no recinto da Sauna fica restrita a petiscos (amendoim, batata frita, 

etc.) fornecidos em sacos de até 500gr, desde que sejam mantidas as condições de 

higiene e limpeza e não incomodem aos demais frequentadores da Sauna. 

 

h.     Menores 

Não é permitida a entrada de menores de 16 (dezesseis) anos nas dependências da 

sauna. 

 

i.        Jogos 

É proibida a realização de qualquer tipo de jogo nas dependências da Sauna. 

 

 

 

Armindo Quites de Borba Filho – TC  
Diretor de Esporte e Lazer 

 

 

 


