
 

 

 

NORMATIVO PARA O TREINO LIVRE DE NATAÇÃO 
 
Este normativo estipula as regras de utilização da piscina semiolímpica do Parque Aquático, com 

permissão somente para o treino livre agendado, para associados a partir de 12 anos ou menores de 

12 anos com acompanhamento dos pais, desde que saibam nadar, sem orientação de profissional.  

 

Estão sendo utilizadas como referência as orientações de órgãos da Saúde, Confederação Brasileira de 

Desportos Aquáticos e protocolo da Prefeitura de São Paulo. De acordo com estudos publicados, o 

coronavírus não sobrevive nas piscinas tratadas e, portanto, não ocorre a contaminação dentro da água. 

Segundo a OMS, a piscina é considerada um ambiente seguro devido ao tratamento com cloro. 

 

A AABB São Paulo está seguindo as orientações dos órgãos da Saúde para tratamento da água das 

piscinas, realizando exames laboratoriais periódicos e controles rigorosos. 

 

Consulte os horários disponíveis no site. 

 

AGENDAMENTO 
 

• Antes do primeiro agendamento, os associados deverão preencher um questionário e assinar um 

termo de responsabilidade, disponíveis aqui.  

 

• O associado somente poderá agendar 1 treino de 45 minutos por dia.  

 

• O agendamento deve ser feito acessando o link www.infosky.com.br/aabb/reserva, com 1 dia de 

antecedência. Confira aqui um tutorial completo para o agendamento. 

 

• As vagas serão limitadas a 1 associado por raia. 

 

 

• O associado deverá respeitar rigorosamente o dia e horário das aulas agendadas.  

 

• Os agendamentos serão permitidos para associados que saibam nadar a partir de 12 anos, que 

estiverem com o exame médico e de triagem dermatológica dentro da validade. Menores de 12 anos, 

somente acompanhado dos pais. 

 

• O agendamento para uso da piscina será permitido apenas para treinamentos, não sendo possível 

utilizar as dependências para lazer, recreação ou para tomar banho de sol. 

 

• Não poderão participar das atividades os associados com sintomas do coronavírus (problemas 

respiratórios de médio a grave, febre, tosse, dificuldade para respirar, entre outros); ou associados que 

tiveram contato com alguém com coronavírus nos últimos 14 dias.  

 

• Caso tenha sido infectado com o coronavírus, o associado deverá cumprir o período recomendado de 

quarentena/isolamento. No retorno, deverá apresentar atestado médico comprovando que está apto para 

a prática esportiva. 

https://www.aabbsp.com.br/nao-competitivos/natacao-treino-livre
https://forms.gle/f712apVtQvyWop1y7
http://www.infosky.com.br/aabb/reserva
https://aabbsp.com.br/storage/0%202021/01.%20JANEIRO/Tutorial%20Agendamento%20de%20Aulas%20AABB.pdf


 

• O uso de máscara será obrigatório fora da piscina, conforme legislação vigente. Assim, ao sair da água, 

o associado deverá colocar imediatamente a máscara. 

 

• Ao terminar sua atividade, o nadador deve se retirar do ambiente da piscina, não podendo ficar no local, 

nem mesmo para banho de sol. 

 

• O Clube não fará o empréstimo de qualquer tipo de material esportivo. 

 

 

DEMAIS RECOMENDAÇÕES DE HIGIENE E SEGURANÇA 

 

• Será obrigatório passar pelo lava-pés e utilizar chinelo na área da piscina. 

 

• Não faça contato físico com os demais nadadores, sob qualquer situação. 

 

• Higienize as mãos antes e depois do nado e, sempre que possível, evite colocar as mãos no rosto. 

 

• Pedimos que o associado traga a sua garrafa de água e as identifique com o nome. 

 

• Os vestiários estarão liberados para banheiros e chuveiros, porém recomendamos que ao término do 

treino todos se troquem e tomem seus banhos em suas residências. 

 

• Por questão de segurança, recomendamos que as bolsas e os pertences permaneçam no carro; caso 

isso não seja possível, os armários poderão ser utilizados, porém, deverão ser higienizados antes de 

serem usados. 

 

• Os salva-vidas, os orientadores de público e as demais equipes de apoio do Clube ficarão responsáveis 

por fiscalizar o cumprimento de todas as condições estabelecidas neste Normativo.Em caso de 

descumprimento, o associado estará sujeito a penalidades, conforme previsto no Regimento Interno Geral 

da Associação. 

 

 

 

 

 

 


