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PROCEDIMENTOS PARA A ENTRADA DE ALUNOS NÃO SÓCIOS NA  
ESCOLA DE VELA BARRA LIMPA 

 

Segundo o Art.21º do Regimento Interno da EVBL, as atividades oferecidas pela Escola de 
Vela  será destinada aos associados e seus familiares, bem como não sócios, a partir de 6 
anos de idade. No caso de alunos Não Sócios algumas regras devem ser seguidas:  

 

1. Para os alunos Não Sócios a Escola deverá fornecer uma Carteira de Identificação e 
Autorização do Veículo, devidamente preenchidos pela Escola e contendo claramente 
o início e fim do período de vigência dos documentos.  Estes, deverão ser mostrados 
na portaria da Ilha para permitir  entrada nas dependências do Clube. 

2. No início de cada ciclo de atividades a Secretaria da Escola deverá fornecer, para a 
portaria e secretaria do Clube, uma listagem contendo os nomes dos alunos não 
sócios, data e horário da participação da atividade inscrita. 

3. Em caso de esquecimento da Carteira de Identificação o responsável deverá 
comparecer na Secretaria do Clube e pagar um convite para entrada do aluno e no 
caso de esquecimento do Cartão de Autorização do Veículo o percurso da portaria até 
a Escola será feito sem a utilização do veículo. 

4. Para o aluno NÃO SÓCIO  até 15 anos será permitida sua entrada com, no máximo,  2 
responsáveis que poderão,  durante o período das aulas, circular apenas nas 
dependências da EVBL e restaurante da Ilha, sendo proibido usufruir da piscina, 
churrasqueiras ou outros ambientes de lazer da Ilha do Jangadeiros. 

5. Para o aluno NÃO SÓCIO a partir de 15 anos só será permitida a entrada do aluno na 
portaria da Ilha e poderá,  durante o período das aulas, circular apenas nas 
dependências da EVBL e restaurante da Ilha, sendo proibido usufruir da piscina, 
churrasqueiras ou outros ambientes de lazer da Ilha do Jangadeiros. 

6. Naquelas atividades,  oferecidas pela Escola, que possibilite a prática da vela de 
forma continuada, será permitido ao  aluno NÃO SÓCIO  a sua frequência durante, no 
máximo, seis (6) meses, sejam eles continuados ou não. Essa regra não se aplica para 
os cursos de formação de velejadores.  

 

 


