ANEXO – REGIMENTO INTERNO:
CONVITES, TARIFAS, HORÁRIOS E OUTRAS VARIÁVEIS
(VIGÊNCIA: A PARTIR DE JULHO/2017)
1. CONVITES-INGRESSO:
CONVITES-INGRESSO GRATUITOS

6 por mês
(por associado)

Não cumulativos

TIPO
Valor por convidado
INTEGRAL
CONVITER$ 15,00 / dia
(para uso de todas as dependências)
INGRESSO
ESPORTES
ADICIONAL:
(para uso de quadra ou
R$ 10,00 / evento
campo em jogos ou treinos)
No caso de eventos com locação dos salões não haverá cobrança de convitesingresso aos participantes do evento.

2. TARIFAS DIVERSAS:
DESCRIÇÃO
EXAME MÉDICO (PISCINA)
LOCAÇÃO QUADRA DE TÊNIS **
LOCAÇÃO QUADRA
POLIESPORTIVA **

ASSOCIADO
Sem custo
Não se aplica *

LOCAÇÃO QUADRA DE AREIA **

Não se aplica *

LOCAÇÃO CAMPO DE FUTEBOL ***

Não se aplica

Não se aplica *

NÃO ASSOCIADO
R$ 5,00/pessoa
R$ 30,00/hora
R$ 50,00/hora (até 18:00h)
R$ 70,00/hora (após 18:00h)
R$ 50,00/hora (até 18:00h)
R$ 70,00/hora (após 18:00h)
R$ 200,00/hora (até 18:00h)
R$ 250,00/hora (após 18:00h)

* Para associados, dependentes e convidados as quadras terão uso livre e coletivo,
quando disponíveis. Caso o associado queira a reserva exclusiva da quadra para algum
evento ou jogo particular com seus dependentes e convidados, será cobrada a tarifa de
locação igual àquela cobrada para não associados, mediante reserva prévia junto à
Secretaria da APCEF.
** Para o uso das quadras serão disponibilizadas as faixas demarcatórias (vôlei de areia)
e as redes com seus postes de fixação (tênis e vôlei). Para associados e dependentes
haverá empréstimo de bolas e/ou raquetes, conforme disponibilidade.
*** Para o campo de futebol há restrições de uso, conforme item 3.
3. CAMPO DE FUTEBOL – HORÁRIOS DE USO:
• Terças-feiras das 19:00h às 22:00h;
• Quintas-feiras das 19:00h às 22:00h para treinos dos times da APCEF/RO;
• Sábados das 16:00h às 19:00h.
O uso em outros horários dependerá de prévia autorização da Diretoria Executiva.
Não há restrições de horários para uso do mini-campo, desde que dentro dos horários
de funcionamento da APCEF/RO.

4. APARTAMENTOS:
Dias de hospedagem
Até 15 dias dentro do mês
Dias excedentes, no caso de prorrogação da hospedagem por
prazo superior a quinze dias mensais, até o final do mês
corrente (desde que não haja reserva de outro associado).

R$
Sem custo
R$ 50,00 / diária

5. RESERVA DE QUIOSQUES:
Reservas somente por associados e dependentes, sendo que o responsável deverá
estar presente durante o uso acompanhando e orientando todos os seus convidados.
Todas as reservas estarão garantidas ao solicitante por até 02 (duas) horas após seu
horário de início. Caso não utilizado pelo solicitante nesse período, o quiosque será
liberado para uso de outros associados por ordem de chegada.

5.1) Limites de ocupação dos quiosques:
Máximo de 32 (trinta e duas) pessoas por quiosque, sendo:
a) Mesas cedidas: 04 (quatro) mesas para cada quiosque com 04 (quatro) cadeiras
cada (16 dezesseis pessoas por quiosque).
b) Mesas extras (locação): 04 (quatro) mesas extras com 04 (quatro) cadeiras cada.
c) Valor de locação das mesas extras: R$ 5,00 (cinco reais) por conjunto de mesa
e cadeiras.

6. LOCAÇÃO DO SALÃO PRINCIPAL:
6.1) Períodos e horários de uso:
I - Terça a sexta-feira:
a) Diurno: 10:00h às 18:00h
b) Noturno: 19:00h às 06:00h
II - Sábados:
a) Diurno: 08:00h às 18:00h
b) Noturno: 19:00h às 06:00h
III - Domingos e feriados:
a) Período único, conforme definido em contrato e mediante disponibilidade.
O número de períodos de reserva disponíveis poderá ser limitado conforme necessidade
de montagem ou desmontagem das instalações de determinado evento, assim como
para permitir a limpeza dos salões entre eventos.
6.2) Valores de locação:
Associados/
terceiros
Associados
Associados
Terceiros
Terceiros

Período
Diurno
Noturno
Diurno
Noturno

R$
R$
(sem uso da piscina) (com uso da piscina*)
250,00
350,00
350,00
Não se aplica
750,00
1.000,00
850,00
Não se aplica

* Uso da piscina permitido somente até às 18:00h.
Em caso de evento diurno exclusivo para associados e seus dependentes, aplica-se o
menor valor, mesmo quando utilizada a piscina.
Os valores não incluem custos dos usuários para realização do exame médico para
acesso à piscina.

