
 

VCA07-INI-30/06/2021 

PROCEDIMENTOS PARA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES EDUCATIVAS  
NO CLUBE DOS JANGADEIROS 

Deve ser assegurado a todo associado devidamente em dia com suas obrigações 
com o Clube, o direito de receber ensino ou treinamento nas atividades 
relacionadas com o mundo náutico e, também, em outras modalidades de esportes 
disponíveis no Clube, como, por exemplo, tênis e beach tênis.  Para assegurar este 
direito do associado mas, também, salvaguardar o patrimônio do Clube e o uso 
indevido do espaço Jangadeiros, algumas regras devem ser seguidas:  

� O Clube dos Jangadeiros possui a Escola de Vela Barra Limpa como o espaço 
oficial  para oferecer cursos ou  qualquer tipo de atividade educativa regular, 
em grupo ou individual, envolvendo a atividade náutica. Atividades educativas 
relacionadas com a prática de outros esportes desenvolvidos no Clube podem 
ser oferecidos desde que acordados previamente com a Comodoria do Clube e 
seguir o exposto nos demais tópicos.  

� Interessados em ministrar cursos ou atividade educativas relacionadas com o 
mundo náutico, sendo para sócios ou não sócios, poderão seguir em três 
modalidades:  

Modalidade 1: efetivação de parceria com a Escola de Vela para a realização 
da atividade. Neste caso, a atividade poderá usar a estrutura existente no 
Clube e os equipamentos destinados para a prática do esporte, bem como a 
divulgação nos canais do Clube dos Jangadeiros. Toda a parceria deverá ser 
precedida por um projeto escrito, apresentada à Vice-Comodoria de Esportes 
e aprovado pela Comodoria vigente. Após a aprovação, um contrato será 
estabelecido por ambas as partes, contendo, no mínimo, os seguintes 
tópicos: do objeto, das responsabilidades dos parceiros, da remuneração 
para o Clube através da Escola e prazo de vigência. Todo o curso ou atividade 
educativa envolvendo a Escola de Vela seguirão os procedimentos 
desenvolvidos pela Escola para a realização das atividades, desde o plano de 
curso, a entrada de participantes de não sócio e o controle de presença e 
relatório mensal. 

Modalidade 2: somente para associados interessados em realizar atividades 
educativas, mas sem efetivação de parceria com a Escola de Vela.  Somente 
válido para os casos em que o sócio possui  os recursos próprios para prática 
do esporte, como, por exemplo, embarcação, canoa, prancha, vela,  podendo 
ministrar cursos em seus equipamentos, porém não será permitido o uso de 
qualquer espaço ou equipamento do Clube para realização de atividades 
complementares. A atividade em questão poderá ser ofertada somente para 
sócios. Para atender Não Sócios, o associado proponente deverá efetuar 
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parceria com a EVBL ajustando-se na Modalidade 1. O clube não fará 
divulgação específica destas atividades e não será permitido o uso de 
imagens e nome do Clube dos Jangadeiros em sua divulgação. Isto será 
permitido somente para os associados que estiverem em dia com suas 
obrigações com o clube e após preenchimento de formulário específico para 
realização de atividades educativas fornecido na secretaria esportiva. A lista 
completa dos integrantes desta modalidade estará sempre disponível na 
íntegra para todos associados no site do Clube.  

Modalidade 3: quando o sócio necessita um treinador específico para 
aperfeiçoamento próprio ou de seus dependentes, e este treinador não é 
sócio do Clube. Neste caso, o treinador deverá estar cadastrado junto à 
Secretaria Administrativa do Clube como apto para a função. O treinador 
permanecerá no Clube apenas no horário de treino do associado. Nenhum 
treinador terá exclusividade na prestação destes serviços dentro do Clube. 
Todos os honorários deste profissional serão por conta do associado. Não 
será permitida a comercialização de cursos pelos treinadores cadastrados, 
somente aulas particulares ou de duplas quando houver solicitação pelo 
sócio. Os treinadores não poderão usar imagens do Clube em seus portfólios 
ou em qualquer tipo de propaganda. O Clube não se responsabiliza pelos 
treinos  e  sob-hipótese alguma, irá indicar treinadores para sócios 
interessados. Caso algum treinador descumpra algum destes procedimentos, 
automaticamente será incluído na Lista de Treinadores Impedido. 

 

A Modalidade 3 também será aplicada para outros esportes disponíveis no 
Clube.  

 

� Em qualquer das modalidades, fica pactuada a total inexistência de vínculo 
trabalhista entre as partes, excluindo as obrigações previdenciárias e os 
encargos sociais, não havendo entre o sócio, o treinador e o Clube dos 
Jangadeiros qualquer tipo de relação de subordinação. 

� Em se tratando de relação comercial, eventual atraso, falha, defeito ou 
imperfeição nos serviços observarão as regras do Código Civil Brasileiro. 

� Qualquer demanda de natureza trabalhista, civil ou criminal, que venha a ter 
origem na prestação de serviços aqui referida, deverá ser prontamente 
assumida pelo sócio e/ou treinador, que desde já isenta o Clube dos 
Jangadeiros de todo e qualquer dano ou prejuízo causado em decorrência desta 
atividade. Em caso de hipotética responsabilização do Clube dos Jangadeiros, a 
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que título for, o prestador de serviços desde já se compromete a ressarcir todo 
e qualquer prejuízo. 


