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           TERMO DE RESERVA DE CHURRASQUEIRAS/OUTROS 2015                           
 
DADOS DO SOLICITANTE  DADOS DA RESERVA 

NOME DO ASSOCIADO:   DATA DO EVENTO:  
TEL. RESIDENCIAL:   LOCAL/CHURRASQUEIRA:  

TEL. DO TRABALHO:   Nº DE(AS) BOCA(S):  
TEL. CELULAR:   HORÁRIO DO EVENTO:  

E-MAIL:   QUANT. ADULTOS:  
MOTIVO DO EVENTO:   QUANT. CRIANÇAS:  

 

REGULAMENTO DE USO DAS CHURRASQUEIRAS 
 

1º ) DA RESERVA E HORÁRIO DE OCUPAÇÃO 
As reservas serão efetuadas somente através de formulário específico (Termo Uso de Churrasqueiras), diretamente na secretaria do clube, via fax ou 
e-mail, até as 15hs do dia anterior ao final de semana e feriados. As churrasqueiras deverão ser ocupadas entre 09 e 11 horas, sem tolerância. Após 
este horário, caso o espaço não seja ocupado por quem o reservou, o mesmo espaço ficará liberado para qualquer pessoa que chegar ao local. A 
utilização do espaço reservado estará limitado ao horário de funcionamento do clube; 
 

2º ) DAS BEBIDAS E ALIMENTOS 
As bebidas e alimentos deverão ser adquiridos no clube, do buffet terceirizado (Bastos Buffet). Não é permitida a entrada no clube de bebidas e 
alimentos, (Art. 34 e 50 do Regimento Interno), exceto a carne para churrasco. O que descumprir essa norma estará sujeito a penalidades de acordo 
com o Regimento Interno do clube. 
 

3º ) DOS CONVITES PARA CONVIDADOS 
Os convites para convidados deverão ser retirados na secretaria do clube para acesso dos mesmos. Lembramos que cada sócio titular familiar tem 
direito a 24 (vinte e quatro) convites cortesia por ano e o sócio titular individual tem direito a 12 (doze) convites cortesia por ano. Na data de 
aniversário do titular ou dependente, o associado tem direito a 20 (vinte) convites cortesias extra. Os convites excedentes serão cobrados conforme 
tabela abaixo*:  
 

Segunda à Sexta Sábados Domingos e Feriados Outras despesas 

Qtd. Pessoas Valor Qtd. Pessoas Valor Qtd. Pessoas Valor Item Valor 

01 a 09 R$ 25,00 01 a 09 R$ 35,00 01 a 09 R$ 35,00 Segurança Noturno R$ 150,00 

10 a 20 R$ 15,00 10 a 20 R$ 25,00 10 a 20 R$ 25,00 Salva-Vidas R$ 150,00 

20 acima R$ 10,00 20 acima R$ 15,00 20 acima R$ 15,00   

* Para aquisição dos convites com desconto, o associado deverá retirar e negociar os convites com antecedência mínima de 24 horas antes do evento.  
 

4º ) DOS EVENTOS NOTURNOS 
No caso de eventos noturnos (que se estendam ou que se iniciem à partir das 18 horas) nas churrasqueiras, caberá ao responsável a contratação de 
seguranças, indicados pela AABB Goiânia, na proporção de 1(um) para cada 100 pessoas. (O custo do segurança deverá ser pago no ato da reserva). 
 

5º ) MÚSICA AO VIVO/SOM MECÂNICO  
Caso seja contratado para o evento algum tipo de música ao vivo (Banda) ou som mecânico (DJ), o associado responsável pela reserva  fica obrigado 
a recolher e apresentar guia paga do ECAD na secretaria do clube com pelomenos 24 horas antes do evento.  
 

6º ) DOS EVENTOS DURANTE A SEMANA (TERÇA A SEXTA-FEIRA) 
Para eventos durante a semana (terça a sexta-feira), com utilização das piscinas, para cada grupo de 50 (cinqüenta) pessoas, o responsável fica 
obrigado a contratar no mínimo 02 (dois) guarda-vidas (indicado pelo clube), e mais 1 (um) guarda-vidas a cada 50 pessoas, devendo acertar o 
pagamento dos mesmos na secretaria do clube com 36 horas de antecedência do evento. O não recolhimento dos valores no prazo mencionado 
inviabilizará o uso do parque aquático.  
 

7º ) DO USO DAS PISCINAS 
Conforme item 6º deste regulamento fica também definido o horário de uso das piscinas das 09h00 às 16h00, independente do período do evento, 
desde que já estejam presentes os guarda-vidas. A vestimenta obrigatória para banho nas piscinas é biquíni/maiô para as meninas e sunga ou short 
de nylon ou lycra sem bolso acima do joelho para os meninos, caso contrário não poderá(ao) entrar na piscina. O toboágua poderá ser utilizado por 
03 (três) horas, sendo: período matutino, das 09h00 às 12h00/ período vespertino: das 14h00 às 16h00.  
 

8º ) DA DESISTÊNCIA/CANCELAMENTO DA RESERVA 
No caso de desistência/cancelamento da reserva, a secretaria do clube deverá ser comunicada por escrito até 24 horas antes da data reservada, na 
falta desta, o responsável estará sujeito a penalidades de acordo com o Regimento Interno do clube.   

 

Declaro que estou ciente e de acordo com as normas estabelecidas pelo clube e que me responsabilizo, tanto por mim como por meus convidados, 
por quaisquer danos ao patrimônio, dependências e materiais cedidos pelo clube para a realização do evento.  
 
 

 
                      

Assinatura do Responsável pelo Evento  Assinatura de quem recebeu o Termo 
   

Data que foi feita a reserva ____/____/_________ 
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