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INFORMAÇÕES IMPORTANTES 
 
UTILIZAÇÃO DOS QUIOSQUES: 
O sócio titular ou dependente em dia com a tesouraria do clube, deve dirigir-se à portaria do clube no dia em que o 
mesmo queira utilizar o quiosque e solicitar ao funcionário do clube o n. º. Do quiosque que pretende utilizar, 
apresentando sua carteira social. É necessário que o quiosque esteja disponível, pois temos um número limitado de 
quiosques. Não é cobrado nenhum valor adicional para uso dos quiosques. O quiosque deverá ser ocupado 
impreterivelmente até as 12:00 hs, caso não seja será disponibilizado para outro associado que estiver no local. 
 
ENERGIA ELÉTRICA: 
Para que o clube mantenha sua rede de energia na capacidade apropriada e não haja sobrecarga, fica definido que: Não é 
permitido o uso de panela elétrica, churrasqueira elétrica, freezer na rede de energia do clube, bem como também é 
expressamente proibido recarregar bateria de automóvel na rede de energia do clube. 
 
PARA ACAMPAR: 
O sócio titular ou dependente maior de 18 anos, em dia com a tesouraria do clube, deve dirigir-se a portaria do clube no 
horário de funcionamento, com sua carteira social e quem for acampar com o mesmo e solicitar a autorização para 
acampamento, seguindo as regras estabelecidas e efetuando os pagamentos necessários; 
 
EXAME MÉDICO: 
É feito no clube, por médico do clube nos finais de semana e feriados: 
Sábados: das 14:00 às 16:00 horas; Domingos e feriados: das 10:00 às 14:00 horas; 
Caso o sócio queira fazer o exame num outro dia da semana, poderá dirigir-se a secretaria e encaminharemos o mesmo 
para uma clinica terceirizada (conveniada do clube), mas com outro custo por exame médico; 
 
BAILES E JANTARES: 
O clube realiza vários eventos durante o ano,  voltado para o lazer de seus associados, divulgando nos principais meios 
de comunicação, e através de correspondência para os sócios, participe. 
 
ESCOLA DE FUTEBOL INFANTIL: 
Criamos há vários anos, a nossa escola de futebol infantil, onde todas crianças associadas do clube com idade entre 6 a 
14 anos pode participar gratuitamente. As aulas são aos sábados às 15:00 horas. Para participar basta inscrever-se direto 
no local (campo da escolinha), procurar o Prof. Wilsinho.  
 
FUTEBOL ADULTO (RECREATIVO): 
O futebol recreativo é realizado aos sábados, domingos e feriados e para participar é necessário ter no mínimo 15 anos, 
adquirir os uniformes vendidos pelo clube (na portaria), e ir até ao mesário que fica no campo 2, antes do horário limite 
(sábado 14:00 hs. domingo 08:00hs.) e inscrever-se. Para participar dos campeonatos, criados pelo clube, é necessário 
informar-se na secretaria do clube; 
 
PESCA: 
Para pescar é necessário pagar a taxa de pesca na portaria do clube, onde você receberá um Regulamento que estabelece 
todas as regras a serem cumpridas; 
 
NÁUTICA: 
É permitido a utilização de embarcação de pequeno porte (motor até 30 HP), e Jet Ski. O condutor obrigatoriamente 
deve ser habilitado (ter Arrais), e cadastrar sua embarcação, apresentando documento do mesmo na portaria do clube; 
 
VISITANTES: 
Para você levar um amigo visitante ao clube, é necessário que o mesmo resida distante de Marília pelo menos 70 Km, 
apresentado comprovante de residência em nome do convidado, na portaria do clube e pagamento da taxa em vigor; 
 
ÁLCOOL PARA MENORES É PROIBIDO: 
De acordo como Estatuto Social e Regulamento Interno no Capitulo V, artigo 17º, parágrafo 8, que fala sobre bebidas 
alcoólicas para menores, também de acordo com a Lei Estadual nº 14.592, artigo 243, da Lei Federal nº 8069, comunica 
que haverá fiscalização permanente por órgãos competentes da Vigilância Sanitária, Procon com auxilio da Policia 
Militar.  


