Parque Aquático Ipiranga - Termo de Responsabilidade e Locação
QUIOSQUE DO PARQUE (TÊNIS): Valor da Reserva: R$__________. Dia da reserva: ____________.










Capacidade p/ 30 pessoas. Possui estrutura coberta e fechada, churrasqueira, pia.
LOUÇAS, ELETRODOMÉSTICOS E MÓVEIS:
35 – Pratos, garfos, facas, copos. 1- Chaleira. 1 – Jarra.
1 - Colher, Garfo, Faca Grandes e 2 Pegadores de Massa.
1 – Fogão a gás. 1 - Botijão de Gás. 1 – Geladeira. 1 – Ar Condicionado.
1 - Armário.
2 - Panelas Médias.
9 - Mesas Madeira. 1 - Mesa grande.
30 - Cadeiras. 15 – Espetos.
2 – Tábuas de corta carne. (Plástico/Madeira). 2 - Bacias Grandes. 1 Pequena
1 - Pazinha de lixo, Vassoura, Rodo, Balde, Pano de chão.

Pelo presente instrumento particular o locatário compromete-se a utilizar somente a área requisitada para a
locação; e dando-se ciente das seguintes normas/informações:
1- Em caso de ANIVERSÁRIOS, FORMATURAS, CHÁ DE FRALDAS de TITULARES e DEPENDENTES a taxa é de
R$80,00 sendo isento o pagamento da taxa por não sócios. O ANIVERSARIANTE possui até uma semana
ANTES e uma semana APÓS sua data de nascimento para se enquadrar a reserva de aniversário.
2- Em Confraternizações empresarias será cobrado R$150,00. Sem taxa por não sócios.
3- Fica vetada a locação para terceiros, através de um sócio. A locação onde um ASSOCIADO alugar para uma
terceira pessoa, ou seja, um não sócio, será estudada pela direção do parque que tomará as devidas
providências. (Multa – Suspensão).
4- A respeitar as normas contidas no estatuto do parque, obedecendo aos horários e normas neste informados.
5- Pelo bem-estar e pela integridade física e moral dos seus convidados, assim como seus atos.
6- Pelo ressarcimento, pagamento ou reparo de quaisquer perdas, danos ou taxas que possam ocorrer nas
dependências do parque em virtude do evento. Tudo o que for trazido para o evento deverá ser retirado até
ás 09h00min do dia seguinte. (Ornamentações, sobras de alimentos e bebidas, som, etc.)
7- A permanência no local de domingo a quinta é até as 24h00min, e até as 02h00min nas sextas e sábados. Do
uso do som musical só é permitido no parque até as 22h00min.
8- As chaves do local desejado poderão ser retiradas no dia do evento e deverão ser entregues no final do
mesmo na portaria. É necessária a apresentação de uma LISTA que deverá ser entregue na secretaria do
clube com até UM dia de antecedência ao evento sendo a mesma repassada para a avaliação da diretoria
e após será dada ou não a autorização para realização do evento. A LISTA deve ser DIGITADA, conter a
data, local, nome e telefone p/contato do responsável (titular), nomes e sobrenomes de todos os
participantes SEPARADOS em dois grupos SÓCIOS E NÃO SÓCIOS e ASSINATURA do titular.
9- Todo o evento no parque é solicitado a presença de um maior de idade/responsável durante o mesmo,
sendo que é expressamente proibida a entrada e o consumo de bebidas alcoólicas por menores de 18
(dezoito) anos.
10- Reservas serão feitas somente mediante ao pagamento e caso seja cancelado o mesmo não será devolvido
o valor pago, por não permitir o clube locar para outra pessoa.
11- O locatário fica também ciente de que o objeto do presente documento está em perfeito estado de uso e
conservação, devendo o mesmo assim ser devolvido.
Frederico Westphalen,___________de_____________________de__________.
_____________________________________________Locatário (Nome por extenso, assinatura e telefone)
_____________________________________________Responsável Parque Aquático Ipiranga.
Email: parqueaquaticoipiranga@hotmail.com Telefone: 3744-1093 / 9.9676-0408.

