Regulamento das Quadras de Futebol

DO USO DO CAMPO
- Não será permitido o uso de chuteiras de futebol de campo com travas altas.
- Fica proibido bater bola nas goleiras fixas. Deverão ser usadas as goleiras móveis
que estarão ao lado do campo.
- Não será permitido o uso do campo de futebol em dias de chuva. Em caso de chuva
na noite anterior o jogo também fica cancelado. Consultar a Secretaria do Clube sobre
a liberação dos campos.
- Os campos serão fechados alternadamente duas vezes por ano, durante 30
dias, para manutenção.
- Em caso de descumprimento à interdição do campo o sócio será punido com taxa
igual à taxa de manutenção do Clube vigente.
- Fica estabelecido que o empréstimo do campo é feito quando da realização de
jogo entre associados, em horários diversos, respeitando-se os horários pré
agendados abaixo descriminados:
Quartas e domingos - Futebol adulto (consultar horários na Secretaria)
Terças, quintas e sábados - Futebol juvenil (consultar horários na Secretaria)
- Fica estabelecido que sempre que os campos forem usados por sócios em horários
diversos, tanto no empréstimo como na locação, a chave deverá ser retirada na
Secretaria do Clube mediante o preenchimento de formulário específico.
- Ao término do jogo a chave deverá ser entregue na Secretaria do Clube. Caso não
seja entregue, o locatário terá que pagar uma multa correspondente a 50% do valor da
locação.
- Os convites a visitantes ficam limitados a dois convidados por jogo. O sócio
deve solicitar o convite diretamente ao Diretor de Futebol.
- O Sócio que retirar a chave do campo fica responsável por qualquer dano nas
dependências do campo de futebol.
- Fica estabelecido que, em caso de mau uso do campo, o sócio signatário
responsável, além de ressarcir o Clube pelos prejuízos causados, também perde o
direito de locação por 01 (um) ano.
- O campo não pode ser emprestado e nem alugado para não sócios.
- Caso seja percebido que o campo foi locado ou emprestado para sócio para uso de
não sócios, o sócio terá seus direitos suspensos por 02 (dois) anos.
- A responsabilidade e o controle dos campos ficam a cargo do Clube.
- As reservas para locação dos campos e/ou da churrasqueira devem ser realizadas
com uma antecedência mínima de 48 horas.
- A reserva de uso dos campos deverá ser realizada na Secretaria do Clube,
respeitando os horários pré-agendados de uso. Solicitar informações na Secretaria do
Clube.

DA LOCAÇÃO DO CAMPO E CHURRASQUEIRA
- Para a locação o título tem que estar ativo e as mensalidades em dia.
- Cada título tem direito a locar o campo uma vez por semestre, verificar
disponibilidade e tabela de valores na Secretaria.

- A churrasqueira está disponível para locação, separadamente do campo de futebol,
durante todo o ano. Verificar disponibilidade e tabela de valores na Secretaria.
- No caso de interdição do campo na data da locação, o valor será totalmente
restituído ao locatário

