ESPAÇOS, CAPACIDADE, HORÁRIOS E VALORES

Regras gerais dos espaços:
1. Festa infantil, obrigatório 1 monitor para cada 10 crianças. Pedir indicação junto à área de eventos.
2. Ao contratar um garçon, churrasqueiro, barman, copeiro ou chapeiro para o seu evento na
churrasqueira ou no salão do Bowls, o profissional ficará por 8h, o excedente será cobrado do sócio
posteriormente via boleto bancário.
3. A contratação de um chapeiro para o salão do Bowls, permitirá que o sócio faça uso do forninho,
chapa e micro-ondas.
4. Qualquer um dos profissionais escolhidos, somente poderá trabalhar dentro de suas funções.
5. Na locação do Bowls ou churrasqueira a bebida deve ser consumida pelo bar do Bowls, exceto se o
locatário contratar um buffet externo.
6. É proibido trazer choppeira para os espaços.
7. Todos os fornecedores e convidados devem permanecer com as pulseiras nas cores que foram
colocadas, em toda sua permanência dentro do Clube, sendo que o extravio das mesmas acarretará em
multa de R$120,00 por pulseira, a ser cobrado do responsável do evento, acompanhado de advertência
disciplinar.
8. Ao locar o salão do Bowls finais de semana, deixar 2 mesas próximas ao bar reservadas para os
bowlers até às 16h, passado esse horário os lugares podem ser adicionados ao evento.
9. É proibido o uso de amplificadores, instrumentos musicais como percussão, bateria, teclados e banda
ao vivo, na churrasqueira ou salão do bowls.
10. Enviar 2 dias antes do evento, nome dos convidados e placas de carro para credenciamento e
liberação junto à portaria.
11. As cadeiras brancas Tiffany somente serão cedidas para locação no Salão Social ou Salão de Chá.
12. O clube não disponibiliza o acervo de bares e restaurantes para os eventos.
13. Buffets terceirizados devem trazer todo o acervo necessário para atender aos eventos.

Estacionamento:
- Churrasqueira – não há vagas disponíveis;
- Salão do Bowls – 5 vagas para sócios – sujeito a disponibilidade conforme demanda;
- Salão de Chá – 10 vagas para sócios e 5 vagas para contratante externo – sujeito a disponibilidade
conforme demanda;
- Salão Social – 15 vagas para sócios e 5 vagas para contratante externo – sujeito a disponibilidade
conforme demanda.
- As vagas não são acumulativas por ambiente.
De acordo: Nome _____________________________________________________ Nº Sócio: _________
Hora do Evento: __________

