DRAMNSPA
CENTRO RECREATIVO GAIVOTA
Av: Aeronaval s/n.º Bairro: São José – São Pedro da Aldeia – RJ
Tel/Fax : (22) 2621-4067
www.crgaivota.com.br
NORMAS PARA ALUGUEL DA ÁREA DE LAZER / CHURRASQUEIRA
BLUMENAU
1. A área de lazer / churrasqueira, só poderá se locado pelo sócio titular ou no caso de instituições /
OM, por seus respectivos responsáveis;
2. Não será permitido ao sócio, reservar a área de lazer e churrasqueira, para pessoas estranhas;
3. Não será permitido colar papel, e o uso de fita crepe ou simulares, que venha danificar o azulejo
e a pintura;
4. Deverá ser entregue a secretária deste Centro Recreativo uma relação de convidados civis, para
que a mesma seja encaminhada ao Departamento de Segurança;
5. Será responsabilidade do locatário a verificação dos seus convidados, e fazê-los cientes das suas
limitações na área de lazer do campo, quanto ao uso das outras dependências e trânsito dentro da vila.
6. A área de lazer e churrasqueira deverá ser recebida pelo locatário limpa;
7. O C. R. Gaivota não fornecerá mesas e cadeiras;
8. O horário do início e término do evento será pré-estabelecido no momento da reserva e o término
será sempre às 22:00 horas;
9. A taxa de utilização será de R$ 60,00 (sessenta reais);
10. No período de JANEIRO a ABRIL, o campo de futebol não poderá ser utilizado devido à
manutenção do local;
11. O sócio deverá pegar a chave da área de lazer no dia do evento e devolve-la ao termino do evento
no C. R. Gaivota;
12. O volume do aparelho de som terá que ser moderado devido à proximidade das casas da vila e a
POLICLINICA NAVAL;
13. Fica estabelecido como prazo para restituição 20 dias antes da realização do mesmo. Após esta
data o associado locatário perderá o direito a referida restituição.
14. O evento será de total responsabilidade do locatário, devendo o mesmo prover ferramentas e/ou
qualquer outro material necessário antes, durante e após o evento;
15. Caso o locatário venha danificar qualquer material pertinente a área de lazer e churrasqueira o
mesmo deverá ressarcir, ou reparar o prejuízo; e
16. Declaro ter tomado conhecimento de todas as disposições estabelecidas na presente norma.
Ciente de todas as normas acima descritas.
Data da Reserva: _____/_____/_____

Data do evento: _____/_____/_____

Valor Pago: _______________________

Horário do evento: ________ às ________

___________________________________
Nome do Sócio ou Responsável

____________________________________
Assinatura

__________________________________________
Assinatura da Secretária ou Diretor de Serviço
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