Requerimento de RESERVA, Termo de RESPONSABILIDADE para uso dos
QUIOSQUES e NORMAS para ENTRADA DE CONVIDADOS
À
DIRETORIA EXECUTIVA DO CLUBE DE CAMPO DE RIO CLARO
Eu

_________________________________________________________

Sócio

Titular

nº

___________ do Clube de Campo de Rio Claro, pelo presente termo confirmo a reserva do
quiosque n.º_______ para o dia ______/______/ 2017.

DECLARO ESTAR CIENTE E DE ACORDO COM:
- Envio antecipado À SECRETARIA DO CLUBE da lista de convidados que trarei ao Clube, bem
como o nº do CPF dos até 30 (trinta) convidados não-sócios, que no dia do evento apresentarão
documento com foto comprobatória. A inclusão de convidados somente se dará com autorização
do titular.
- Pagamento de taxa de R$ 25,00 (vinte e cinco reais) por convidado e que todos deverão estar
com documento citado acima, independentemente da idade.
- Assumo inteira responsabilidade por qualquer irregularidade decorrente da vinda dos
convidados ao Clube.
- Cumprir as NORMAS ESTATUTÁRIAS E REGIMENTAIS DO CLUBE DE CAMPO e estou
ciente de que meus convidados não podem, em hipótese alguma, fazer uso de quaisquer
dependências do Clube.
- Submeto-me a aplicação automática de 30 (trinta) dias de suspensão a mim, caso as normas
desta, não sejam respeitadas.
- Serei cobrado em 01 taxa de manutenção vigente para cada convidado que fizer uso das
dependências.
- Pagarei multa (sendo 1/3, um terço taxa de manutenção vigente) mais advertência em caso de
NÃO USO OU DESISTÊNCIA fora do prazo da reserva. (o prazo de cancelamento da reserva é
até o horário de encerramento da Secretaria no dia anterior ao da data reservada).
- Assumo cumprir toda e qualquer despesa decorrente de danos materiais causados ao
patrimônio do Clube de Campo por meus convidados.
- Sempre haverá minha presença ou de um dependente meu, com 18 anos idade ou mais,
acompanhando os visitantes durante todo o período em que o quiosque reservado estiver
sendo usado.
- Em caso de consumo de bebidas alcoólicas por menores de 18 anos, eu serei o responsável
civil e criminal pela violação da legislação que proíbe o consumo de bebidas alcoólicas por
menores de 18 anos.
- Estou ciente que os fiscais poderão fotografar o ambiente e as pessoas presentes.

OBSERVAÇÕES:
- Ao enviar antecipadamente (até 2 dias da data do evento) os nomes dos convidados, a entrada
será grátis de até 10 (dez) convidados não-sócios, com idade entre 12 e 59 anos.
- As autorizações para os convidados serão providenciadas com antecedência e entregues
diretamente ao associado para que o mesmo distribua aos seus convidados.
- Desconto: É de R$ 5,00 (cinco) reais o desconto para cada taxa de convidado paga com
antecedência (de até 02 dias antes da data do evento), ou, excepcionalmente, até às 14h00 da
sexta-feira anterior à data reservada.
-Caso o convidado deixe de comparecer, NÃO haverá a devolução do valor da taxa paga.
-Não será disponibilizado nenhum móvel para o uso no quiosque, além dos já constantes no local.
ISENÇÃO DE TAXA:
Ficará isento do pagamento da taxa de convidado para os quiosques, o convidado não-sócio que
atender, com documento que comprove a sua idade, às seguintes condições:
a) Ter o nome relacionado no requerimento de reserva que deverá ser entregue na Secretaria do
Clube com até 02 (dois) dias de antecedência ou, excepcionalmente, até às 14h00 da sexta-feira
anterior a data reservada, sob pena de pagar a taxa fixada pelo Clube.
b) Ter idade inferior a 12 (doze) e superior a 59 (cinquenta e nove) anos.
c) Até 10 (dez) convidados não-sócios com idade entre 12 (doze) e 59 (cinquenta e nove) anos.
ATENÇÃO! Na 2ª visita dentro do mês corrente, o convidado não-sócio não terá direito a
nenhuma das isenções citadas.
Estou ciente que, a partir desta reserva, devo apresentar o nome completo, nº do CPF e data de
nascimento dos meus convidados.
HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO DOS QUIOSQUES:
Segunda à Sexta: das 10hs até as 21:45hs
Sábado: das 10hs as 20:45hs
Domingo e Feriado: das 10hs as 19:45hs

Rio Claro, _______de ________________________ de 2017.

_________________________________
Assinatura do Associado
Terá convidados

(

) sim

(

) não

Segue a relação e dados dos meus convidados.

DATA
NOME COMPLETO DO CONVIDADO (SEM ABREVIATURA)

CPF
NASCIMENTO

01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Para manter as isenções citadas no termo essa lista deverá ser entregue com até 02 (dois) dias de antecedência (em caso de reserva para
feriados) ou até ás 14h00 da sexta-feira que antecede a data reservada (em caso de reserva para sábados e domingos).
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