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             Caxias do Sul, 09 de setembro de 2022 

 
 
 

ACESSO DE CONVIDADOS AO CLUBE 
 
O Conselho Executivo do Clube Juvenil, edita a seguinte normatização com fundamento no 
Art. 101, do Estatuto Social quanto ao ingresso de convidados de associados nas 
dependências do clube: 
 

1. De acordo com Art. 6º, parágrafo 2º do Estatuto Social, os associados em dia com 
com suas obrigações sociais, poderão fazer-se acompanhar de convidados 
obedecidos ordenamentos estabelecidos pelo Conselho Executivo 

2. De modo a regulamentar tal direito, compatibilizando-o com as demais disposições 
do Estatuto Social, fica determinado o seguinte: 
 

a) A entrada e permanência de não associado (visitantes), se dará mediante a 
retirada de convite; 
 

b) A taxa de visitante será incluída a débito no boleto mensal do associado titular; 
 

c) O mesmo convidado poderá acessar o clube somente 2 vezes ao ano.  

 
d) Associados titulares terão direito a 4 convites anuais, isentos de taxa de 

visitante 
 

e) Convidados até 12(doze) anos estão isentos do pagamento da taxa de visitante e 
só ingressarão nas dependências do Clube acompanhados do associado titular; 
 

f)     Casos especiais, como convidados fora do estado ou de outro país, ou 
associados de outros Clubes distantes de Caxias do Sul, serão analisados pelo 
Conselho Executivo que determinará sua permanência no clube e isenção da 
taxa de visitante. Nestes casos a Secretaria Administrativa deverá ser 
notificada.   
 

g) Durante sua permanência nas dependências do Clube, os convidados deverão 
observar de forma estrita as normas e regulamentos da entidade; Qualquer dano 
ao patrimônio o do Clube, causado por convidados deverá ser ressarcido pelo 
associado responsável pelo convite; 
 

h) Durante sua permanência nas dependências do Clube, os convidados poderão 
usufruir das piscinas externas; 
 

i) Eventuais casos omissos, serão analisados e dirimidos pelo Conselho Executivo; 
 
 
 
 



 

Sede Esportiva - Rua Marquês do Herval, 197 |  Madureira | Caxias do Sul | RS | - CEP 95020-260  

Sede Social - Av. Júlio de Castilhos, 1677  | Centro  | Caxias do Sul | RS | CEP 95010-003  

 Telefones: (54) 3221-5225 | (54) 3223-5866 | (54) 3221-1893  

www.juvenil.org.br  |  social@clubejuvenilcaxias.com.br  

 
Ficam revogadas as disposições em contrário. 

 
 
 
 
 

Guilherme Acauan de Filippis 
Presidente do Conselho Executivo 

 
 


