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‘ 

TERMO DE AUTORIZAÇÃO DE USO DE IMAGEM 
 
Eu,___________________________________________________, portador da Cédula de Identidade nº 

_________________, inscrito no CPF sob nº ________________, residente à Rua 

___________________________________________, nº _______, na cidade de ____________________, AUTORIZO 

o uso de minha imagem (ou do menor sob minha responsabilidade) em fotos ou filme, sem finalidade comercial, 

para ser utilizada no trabalho de divulgação em geral do Parque Aquático Happy Kids com sede  na Estrada Municipal 

do Goiabal, Nº 351, Campinas, Pindamonhangaba/SP, inscrita no CNPJ 14.217.398/0001-27. A presente autorização 

é concedida a título gratuito, abrangendo o uso da imagem acima mencionada em todo território nacional e no 

exterior, em todas as suas modalidades e, em destaque, das seguintes formas: (I) home page; (II) cartazes; (III) 

divulgação em geral. Por esta ser a expressão da minha vontade declaro que autorizo o uso acima descrito sem que 

nada haja a ser reclamado a título de direitos conexos à minha imagem ou a qualquer outro.  

Membros da família: 

 

1.  _____________________________________________________ CPF_______________ Parentesco_____________ 

2.  _____________________________________________________ CPF_______________ Parentesco_____________ 

3.  _____________________________________________________ CPF_______________ Parentesco_____________ 

4.  _____________________________________________________ CPF_______________ Parentesco_____________ 

5. _____________________________________________________ CPF_______________ Parentesco_____________ 

Pindamonhangaba, _____ de _________________________ 20____. 
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REGIMENTO INTERNO E CÓDIGO DISCIPLINAR 
 
ART.1º  –  O  presente  regimento  tem  por  finalidade  estabelecer  normas  para  uso  das dependências e regulamentar 
disciplinas. 
 
ART.2º – Fica definido neste regimento: 
a) O uso das instalações. 
b) Os direitos e deveres dos visitante. 
 
ART.3º – A obrigatoriedade do cumprimento das normas expostas será absoluta por parte dos visitantes e seus dependentes, 
sem privilégios ou exceções. 
 
DA IDENTIFICAÇÃO 
 
ART.4º  –  Todo visitante,  bem  como  seus  dependentes  acima  de  05  (cinco)  anos  de idade,  deverão  se  identificar, 
mediante  a  apresentação  de  sua  carteirinha,  sempre  que quiser  ter  ingresso  nas  dependências  do  clube. 
Parágrafo único – Os maiores que não apresentarem a carteira poderão solicitar a emissão do cartão provisório, sendo cobrado 
uma  taxa definida pela secretaria (o cartão provisório  só  poderá  ser  adquirido  em  horário  de  funcionamento  da  
secretária,  e  os menores de 05  (cinco) anos  ficarão  isentos de  identificação, desde que acompanhados dos pais ou 
responsáveis). 
ART.5º – Para confecção da carteira de visitante ou dependente o clube cobrará uma taxa, cujo valor ficará a critério da 
diretoria. 
 
DOS BANHEIROS 
 
ART.6º – O clube manterá limpos os banheiros, para uso dos visitantes. 
 
ART.7º – Todo visitante deverá zelar pela limpeza do recinto dos banheiros comunicando de imediato qualquer anormalidade 
verificada. 
 
ART.8º – O uso indevido das instalações e materiais de higiene será passível de penalidades. 
 
DO CLUBE 
 
ART.9º – O clube ficará aberto a seus visitantes em dia e hora estabelecidos no quadro afixado na portaria e secretaria do clube. 
Parágrafo único – Mudanças no horário serão previamente comunicadas. 
 
ART.10º – O acesso às dependências do clube só será permitido, pela entrada principal, 
mediante a passagem da carteirinha pelo sistema eletrônico ou pagamento do cartão provisório e conseguinte liberação. 
 
Parágrafo 1º – Incorrerá em falta grave o visitante que forçar sua entrada, entrar por outra passagem sem a devida autorização, 
usar carteira  de  outro  visitante,  emprestar documentos, falsificar ou facilitar a entrada de não visitante ou de visitante que 
não esteja com suas obrigações em dia com o clube. 
 
Parágrafo  2º  –  Também  será  punido  conforme  as  penalidades  deste  regimento, quem danificar material ou instalação do 
clube, apossar de objetos do clube ou de visitantes, sendo a pena de acordo com a gravidade dos fatos. 
 
ART.11º  –  O  clube  oferece  a  seus visitante para  seu  uso  e  lazer  todas  as  suas dependências. 
 
ART.12º – O clube não será responsável por acidentes com visitantes em suas dependências, prestando apenas os primeiros 
socorros. 
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DO PARQUE AQUATICO 
 
ART.13º – O   parque aquático  só  poderá  ser  usados  por  crianças menores  de  12  (doze)  anos  de  idade,  sendo  
acompanhado ade  um maior responsável como acompanhante. 
 
ART.14º –  Os  pais  ou  responsáveis  deverão  estar  sempre  por  perto  das  crianças enquanto usarem os brinquedos ou 
piscinas. 
 
ART.15º  – Não caberá ao clube nenhuma  responsabilidade por eventuais acidentes que venham ocorrer com alguma criança 
desacompanhada de um responsável. 
 
ART.16º  – O  uso  das dependências do  parque  aquático  por  pessoas maiores  do  que  o permitido, será passível de punição. 
 
DA DISCIPLINA 
 
ART.17º – Os visitantes e seus dependentes são passíveis das seguintes penalidades: 
a) Advertência verbal ou escrita. 
b) Suspensão. 
c) Desligamento. 
Parágrafo  único  –  A  penalidade  será  graduada  de  acordo  com  a  gravidade  e gerando suspensão e/ou desligamento  do 
quadro de visitante,  sendo  que  as decisões serão comunicadas por escrito.  
 
DAS PISCINAS 
 
ART.18º – É obrigatório o banho de chuveiro ou ducha antes de entrar nas piscinas. 
 
ART.19º – As piscinas terão dias pré-determinados reservados para limpeza.  
 
ART.20º – O clube poderá interditar o uso das piscinas caso necessário. 
 
ART.21º  –  É  proibido  brincadeira  perigosa  e  de  mau  gosto  nas  piscinas,  ficando  os funcionários e os guarda- vidas 
encarregados de coibir tais praticas. 
 
ART.22º  – Não  será  permitido  o  uso  de  garrafas,  copos  de  vidro  ou  outro material  que ponha em risco a integridade física 
dos  visitante à beira da piscinas. 
Parágrafo único – Será considerada falta grave o desrespeito a este artigo. 
 
ART.23º – Ficam proibidas quaisquer praticas que atentem contra os princípios da higiene e da moral, bem como praticar 
atitudes  indecorosas,  trajar  roupas que atentem contra a moral,  fazer  necessidades  fisiológicas  nas  piscinas  e  em  outras  
dependências  não adequadas, sendo  tais atitudes punidas conforme as  regras deste  regimento, de acordo com a gravidade 
dos fatos. 
 
ART.24º  –  O  uso  das  piscinas  só  será  permitido  com  trajes  adequados  “SUNGAS, SHORTS  DE  NYLON  SEM  
BOLSO, tactel, roupas de ginasticas  MAIÔS,  BIQUINIS”.  Proibido  o  uso  de  peças transparentes. 
 
DA SAUNA 
 
ART.25º – A sauna será de uso dos visitantes e de seus convidados. 
 
ART.26º – Será permitido a frequência da sauna por menores, desde que acompanhados de seu responsável. 
ART.27º  – O clube não se  responsabilizará por  transtornos ou males causados pelo uso indevido da sauna.  
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ART.28º – É proibido barbear ou ensaboar dentro do forno da sauna. 
 
ART.29º – É proibido frequentar a sauna nu, de cuecas ou lingerie. 
 
ART.30º  –  É  expressamente  proibido  fumar  nas  dependências  da  sauna,  bem  como promover atitudes que desrespeitem o 
direito dos demais frequentadores. 
 
DA SACOLARIA 
 
ART.31º – O clube manterá o funcionamento de sacolaria para guardar roupas e objetos do visitante. 
 
ART.32º – O clube não se responsabilizará por objetos ou valores, guardados nas sacolas ou deixados em qualquer lugar do 
clube. 
 
ART.33º – Toda sacola é numerada e acompanhada de uma plaqueta de identificação, a qual ficará sob a guarda e 
responsabilidade do usuário. 
Parágrafo único  – Para  retirar a sacola haverá necessidade da apresentação da plaqueta de  identificação. Em caso de extravio 
da plaqueta o usuário deverá apresentar comprovação de que é o proprietário, bem como assinar Termo de Responsabilidade. 
 
DAS DISPOSIÇÕES 
 
ART.34º  –  É  terminantemente  proibido  a  qualquer   visitante  ou  convidado,  cometer atitudes  que  atentem  contra  o  bom  
nome  do  clube,  com  procedimento  incorreto  nas dependências do mesmo ou em  reuniões de qualquer natureza 
organizadas pelo clube. 
Ocorrendo quaisquer circunstâncias desse tipo, serão punidos de acordo com a gravidade dos fatos. 
Parágrafo  único  –  No  caso  do  envolvido  em  qualquer  ocorrência  no  clube,  for convidado, o  visitante que assinou o 
convite responderá pela punição. 
 
ART.35º  – É expressamente proibido a ocorrência de atos  libidinosos nas dependências do clube ou ocorrências de atentado 
violento ao pudor. 
 
ART.36º – No caso de penalidade o visitante será  excluído,  a  critério  do  julgamento  da diretoria. 
 
ART.37º  –  Em  todos  os  casos  de  indisciplina  constantes  neste  código  deverá  ser elaborado  um  relatório  assinado  pelo  
Autor  dos  relatos,  se  possível  arrolar  como testemunha  um  diretor  ou  funcionário  do  clube.   
 
ART.38º – Os casos omissos ou dúvidas verificadas neste regimento serão dirimidas pela diretoria.  
 
ART.39º – As decisões da diretoria, quanto a esse Regimento e Código Disciplinar, após aprovação, serão soberanas e 
incontestáveis. 

 
 

Diretoria Administrativa. 
 

Pindamonhangaba, _______ de _____________de 20____ 
 
 

_______________________________ 
                  Assinatura 


