CLUBE NAVAL
DEPARTAMENTO ESPORTIVO
Rio de Janeiro, RJ.
Em 28 de fevereiro de 2008.

ORDEM INTERNA Nº 065B (COM)
Assunto :

Funcionamento do Clube

1 - PROPÓSITO:
Estabelecer normas de funcionamento do Clube.
2 - NORMAS:
2.1 - Funcionamento Diário
Diariamente o clube abrirá às 06h e fechará às 24h.
Nos períodos entre 24h e 06h o acesso por qualquer das portarias é restrito, só sendo
autorizado pelo gerente ou por seu substituto.
3 - PORTARIA SOCIAL
Abrirá diariamente às 07h e fechará às 24h para entrada de sócios e convidados, ficando
aberta até às 02h somente para a saída.
Obs: 1- Alguns eventos sociais e festivos poderão se prolongar após às 02 horas o que não
implicará em alteração para o horário de entrada.
2 - Às segundas-feiras NÃO será permitida a entrada de convidados.
4 - PORTARIA DE SERVIÇO
Abrirá diariamente às 06h para entrada a pé, de bicicleta ou viaturas autorizadas até às 07h.
5 - FUNCIONAMENTO NOS FERIADOS
O funcionamento do Clube nos feriados, exceto aos sábados, será como nos domingos.
6 - SEGUNDAS-FEIRAS
Só estarão abertas ao uso as seguintes instalações:
QUADRAS DE TÊNIS
CAMPOS DE FUTEBOL ( A PARTIR DAS 17H)
SALA DE GINÁSTICA ( PARA AULAS)
GINÁSIO II (DAS 18H ÀS 23H)
SALA DE MUSCULAÇÃO (PARA AULAS E SÓCIOS ATÉ ÀS 20H)
PISCINA SEMI-OLÍMPICA (DAS 14H AS 22H)
VESTIÁRIOS
O bar da piscina funcionará parcialmente, para venda basicamente de salgados e bebidas.
7 - DATAS ESPECIAIS
a) datas em que o clube não funciona
01 de janeiro

25 de dezembro
b) datas de funcionamento parcial
carnaval – os convites trimestrais e/ou comprados somente terão validade até as 14h,
quando o Clube encerrará suas atividades, reabrindo às 16h para o evento.
festa junina – abrirá às 16h e encerrará as atividades às 24h.
24 de dezembro – encerrará suas atividades às 14h.
31 de dezembro – encerrará suas atividades às 14h e reabrirá para o reveillon em horário a
ser divulgado, encerrando as atividades às 02h.
8 – CANCELAMENTO
Esta Ordem Interna cancela e substitui a anterior
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