
PROCEDIMENTOS PARA RESERVA DE QUIOSQUES E 

SALÃO DE FESTAS NO CLUBE DA ALCOA 2015 
 
 
OBJETIVO: 
Padronizar o atendimento, e estabelecer critérios e procedimentos para sua utilização de 
acordo com a necessidade de cada sócio. 
 
DETALHAMENTO DO PROCEDIMENTO  
 
O processo de reserva dos quiosques se dará da seguinte forma: 

 O sócio poderá fazer a reserva pessoalmente ou por telefone com as funcionárias com até 
03 meses de antecedência; 

 Cada associado tem direto de reservar o salão de festas e quioscao apenas UMA vez por 
mês; 

 É necessário entregar na secretaria no mínimo 03 dias antes do evento uma lista com o 
nome completo dos convidados e efetuar o pagamento da taxa de manutenção no valor de 
R$ 300,00 (Salão de Festas), R$ 100,00 (Quioscão) e R$ 50,00 (Quiosques A, B, C, D e E) 
que deverá ser pago da seguinte forma: os quiosques pequenos e o quioscão devem ter as 
taxas recolhidas com 10 dias de antecedência e as do salão de festas com 01 mês de 
antecedência na secretaria do clube. Caso não seja obedecido esse procedimento, a reserva 
fica automaticamente cancelada; 

 As taxas de manutenção das reservas realizadas para treinamentos e eventos da Empresa 
Sócia Mantenedora poderão ser pagas após a utilização, na data do depósito da verba 
mensal. 

 
RESPONSABILIDADES DO ASSOCIADO: 
 

 É de responsabilidade do associado seguir todo o procedimento; 

 Fornecer á secretaria do clube todas as informações necessárias para se fazer à devida 
reserva; 

 Respeitar o limite de pessoas nos quiosques (70 pessoas para o quioscão, 25 para os 
quiosques menores e até 150 para o salão de festas); Essa exigência é uma medida de 
segurança e também para garantir o conforto do associado; 

 Respeitar o horário de liberação de uso do local a partir das 10h00min da manhã; 

 O responsável pelo evento deverá assinar o Termo de Responsabilidade e permanecer até 
o final para o fechamento do termo.  Não é permitido que outra pessoa que não seja 
associado assine o termo (se responsabilizando pelo local reservado); 

 Responder por qualquer dano patrimonial causado ao quiosque ou salão; 

 Responsabilizar-se por qualquer mau comportamento dos convidados; 

 Obedecer ao horário de término de evento até 10 horas, salvo autorização da coordenação; 

 Devolver itens emprestados do clube; tais como (espetos, grelhas, faca e tábua) entregues 
no início do evento. 

 
RESPONSABILIDADE DO CLUBE: 
 

 Garantir a segurança na reserva; 

 Entregar o quiosque limpo ao associado; 

 Vistoriar os quiosques após o evento; 
 
Obs.: O associado terá acesso à agenda de reservas, mas não lhe será permitido contatar a 
pessoa que reservou, ficando esta responsabilidade somente aos funcionários do clube.  


