REGULAMENTO E TERMO DE
RESERVA e RESPONSABILIDADE
PARA USO DE QUIOSQUES
1. RESERVA E DESISTÊNCIA
a. Reserva: Deve ser feita com antecedência mínima de 3 dias. A reserva está
sujeita à disponibilidade de quiosques vagos, podendo haver lista de espera,
para o caso de desistências.
b. Desistência: O associado deverá comunicar ao departamento Social, com
antecedência mínima de três dias, sob pena de ser cobrada uma taxa de R$
100,00 (cem reais), pela desistência da reserva feita fora deste período, ou
pela não utilização do quiosque no dia reservado. Essa cobrança ocorrerá
via boleto bancário.
2. DIAS E HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO
- de terças a quintas até as 21 horas;
- de sexta a domingo até as 22hs
a) O não cumprimento do horário de término de funcionamento implicará em
multa de R$ 100,00 (cem reais).
b) O quiosque do tênis só poderá ser ocupado (incluindo preparativos)
após as 12:00 horas, aos sábados e domingos, exceto para eventos do
Departamento de Tênis.
c) Eventos dos Departamentos internos – os quiosques do futebol, tênis,
ginásio e parque, terão prioridade.

3. CAPACIDADE DOS QUIOSQUES
Quiosque
1,3 a 13
Futebol
Tênis
Ginásio
Kids (Parquinho)

Nº de lugares e mobiliário
15 / (02 mesa fixa) (04 bancos fixos)
70 / (70 cadeiras) (15 mesas)
50 / (50 cadeiras) (12 mesas)(01 mesa bolo)
40 / (40 cadeiras) (10 mesas)
60 / (60 cadeiras) (15 mesas)

OBS.: - área de convivência e o quiosque da quadra 7, não estão disponíveis para
reserva.
4. ESTACIONAMENTO DE VEÍCULOS
a) Os veículos deverão estacionar apenas nos lugares demarcados para cada
quiosque.
b) A carga e descarga podem ser toleradas por 10 (dez) minutos.
c) Os portadores de necessidades especiais terão lugares demarcados no
bolsão de estacionamento.
d) Os veículos não poderão circular pelo clube.
5. CONVIDADOS
É permitida a entrada de convidados aos quiosques nas seguintes condições:
a) Identificação, com até três dias de antecedência da utilização do quiosque, de
cada convidado, individualmente, com nome, RG e endereço.
b) Pagamento da taxa de convidado, conforme tabela na secretaria. Menores de
12 anos não pagam para uso dos quiosques.
c) A utilização de qualquer outra dependência do CCS que não seja o quiosque
reservado, é vedada aos convidados, sendo liberado mediante taxa junto à
secretaria.
6. PREÇOS
a)
b)
c)
d)

Quiosque do Futebol: R$ 500,00 (incluso até 50 convidados não associados).
Quiosque do Tênis: R$ 400,00 (incluso até 40 convidados não associados).
Quiosque do Ginásio: R$ 300,00 (incluso até 30 convidados não associados).
Quiosque Kids (Parquinho): R$ 500,00 (incluso até 50 convidados não
associados).
e) Obs. Acima do numero de convidados não associados estabelecidos, será
cobrado R$ 10,00 por pessoa.
f) Para os quiosques menores será cobrado R$ 10,00 dos convidados não
associados, limitado a capacidade de 15 pessoas.
g) Eventos somente com associados estão isentos de taxas.
h) Em caso de brinquedos infláveis será cobrado a taxa de R$ 100,00 por
brinquedo.

7. RESPONSABILIDADES
a) É necessária a assinatura do Associado titular ou autorização ao seu
dependente maior de idade para se efetivar a reserva.
b) Em qualquer caso, o sócio titular é exclusivamente responsável por todos os
danos eventualmente causados ao patrimônio do CCS, inclusive por seus
convidados, bem como pelo infringimento às normas aqui estabelecidas, e a
todas aquelas contidas no Estatuto do CCS, bem como, também pela violação
de qualquer legislação ou regramento administrativo municipal, estadual ou
federal (por exemplo, bebidas alcoólicas servidas a menores).

c) O comportamento de dependentes e convidados é responsabilidade do sócio
titular.
d) As locações são de uso restrito somente para o quiosque.
8. SEGURANÇA
a) Poderá haver segurança circulando pelos quiosques durante o evento.
b) Poderá haver câmeras de segurança gravando as atividades dos quiosques.

*Obs: Todos os quiosques contem tomadas 127wt (Identificação em cor branca) e
220wt (Identificação em cor vermelha).

