
Associado: ____________________________________________________    Telefone: _______________________

Data do evento: _______ / _______ / _________ , a partir das _____________  horas até às _____________  horas.

Tipo de evento: _________________________________________________________________________________

Churrasqueira I Churrasqueira III Churrasqueira V

Churrasqueira II Churrasqueira IV Clubinho

Condições:

2.2 - O cancelamento da reserva poderá ser efetuado, até 5 (cinco) dias antes da realização do evento;

2.3 - Quando efetuado em prazo inferior não haverá devolução da taxa de reserva;

Campinas, ____ / ____ / ______.   Assinatura: ________________________________________________________

7 – Os convidados somente terão acesso à Telecamp se o associado responsável pela reserva estiver no local, 

devendo aguardar na portaria a chegada do associado responsável caso este não esteja no local.

8 – Ao assinar o pedido de reserva o associado responsável declara que:

8.1 - Está ciente das disposições do Estatuto Social, Regimento Interno  e da Norma TC no 002, pelas quais é 

responsável pelos danos e conduta dos convidados não associados da Telecamp;
8.2 - Está ciente de que a churrasqueira ou o clubinho estará disponível a partir das 09:00 horas e que o evento 

deverá ser encerrado: de segunda à sexta feira às 20:45 horas, aos sábados às 19:45 horas e aos domingos e 

feriados às 18:45 horas;

8.3 - Está ciente, concorda e autoriza  a emissão de boleto de cobrança das despesas com pagamento de energia 

elétrica, horas extras e transporte de empregados se o evento exceder ao horário de fechamento da Telecamp; bem 

como por quaisquer danos à propriedade da Telecamp ou de Terceiros.

8.4 - Está ciente, concorda e autoriza  a emissão de boleto de cobrança no caso de utilização indevida pelos 

convidados não-associados das demais dependências esportivas, incluindo saunas e piscinas,  quadras, etc., no valor 

de um convite para cada convidado que transgredir as Normas da Telecamp.

4 – O sócio apresentará, até 3 (três) dias antes do evento, a relação nominal dos convidados não-associados, sob 

pena de cancelamento da reserva. 

4.1 - Da relação deverá constar, também, os nomes das crianças menores de até 10 anos de idade e dos adultos 

acima de 60 anos e, ainda que não sejam consideradas nos limites acima mencionados acima.

5 – A substituição de convidados poderá ser efetuada até um dia antes do evento, sendo que se esse dia cair num 

sábado a alteração poderá ser efetuada até as 13:00hs.

6 – Além das Churrasqueiras ou do Clubinho os convidados não associados  somente poderão utilizar as quadras poli-

esportivas, vôlei de areia, mini-campo de futebol, parque infantil, lanchonete e sanitários.  A utilização das demais 

dependências esportivas, incluindo piscinas e saunas, quadras, campos de futebol, etc. pelos convidados não 

associados  estará sujeita ao pagamento de um convite, na forma das normas em vigor, pelo associado responsável.

1 – A reserva do Clubinho ou de Churrasqueiras poderá ser efetuada por associados, para realização de eventos, 

mediante o pagamento de taxa de reserva no valor vigente na data do evento;

2 – A reserva do Clubinho ou das Churrasqueiras poderá ser efetuada pelo associado para comemorar, aniversários 

ou confraternizações, cabendo a Diretoria decidir sobre o uso para outro fim, sob as seguintes condições:

2.1 - A reserva será efetuada até 10 (dez) dias antes da data do evento, junto à Secretaria do Clube;

3 – Será permitida a entrada de até 15 (quinze) convidados não associados da Telecamp para eventos nas 

Churrasqueiras e de até 50 (cinquenta) convidados, para eventos no Clubinho.

3.1 - Menores de até 10 anos de idade e adultos acima de 60 anos não serão computados nos limites acima.


