REGULAMENTO INTERNO
Senhores hóspedes, bem vindos ao Clube de Pesca Tambaqui!
Neste Regulamento Interno vocês encontrarão as informações sobre o funcionamento e uso de nossa área de
hospedagem e Pesqueiro*, horários e conduta dos hóspedes. Leia com atenção e evite situações constrangedoras.
*Área de funcionamento do Clube de Pesca.

IMPORTANTE: Durante o período de pandemia do COVID-19
 Pedimos que os hóspedes evitem transitar fora de sua área de hospedagem. Caso ocorra, é
OBRIGATÓRIO o uso de máscara e manter distanciamento seguro de outras pessoas;
 É VETADA a permanência de hóspedes no entorno das lagoas, exceto aquele que está autorizado
a praticar a pesca esportiva (através de convite do Clube de Pesca, adquirido previamente).
1. ENTRADA/PORTARIA
1.1_ Identificação e documentação dos hóspedes
Para autorização de acesso ao nosso espaço, todos os hóspedes devem ter seus dados previamente cadastrados
em nosso sistema, inclusive as crianças (acima de 5 anos).
A apresentação da documentação pessoal (de adultos e crianças), pode ser exigida sempre que necessário.
Portanto, mantenha-a disponível.
1.2_ Portaria
O atendimento é de 08:00h ás 20:00h, quando então restringimos as entradas e saídas.
2. NO ESPAÇO DA HOSPEDAGEM
2.1_ Chaves e vistoria
O CONTRATANTE deve imediatamente vistoriar as instalações e conferir o inventário ao receber as chaves. Caso
for constatado algo não condizente com o inventário e/ou em mal funcionamento, deve ser informado
imediatamente para o CONTRATADO ou seu representante.
Ao término da permanência, devolver as chaves ao LOCADOR ou responsável pelo sítio para vistoria nas
instalações e conferência do inventário anteriormente conferido.
2.2_ Alimentos e bebidas
Diferente do cliente do Clube de Pesca, que realiza todo seu consumo em nosso bar/restaurante, o hóspede pode
trazer alimentos e bebidas para o espaço locado, porém não é permitido fazer consumo e/ou transitar com estes
no espaço do Pesqueiro* e não dispomos de outros compartimentos para armazená-los além daqueles
informados no inventário.
2.3_ Piscina/Roupas de banho
A piscina é de uso restrito aos hóspedes da Casa Sede;
Não é permitido á adultos e crianças, uso de trajes de banho fora do espaço da Casa Sede.
2.4_ Churrasqueira
Não é permitida dentro dos Chalés e suas respectivas varandas, devem ser usadas somente na “Área para
churrasco e convivência”.
2.5_ Som
É permitido aos hóspedes, desde que mantido na altura de SOM AMBIENTE;
Não são permitidos aparelhos de som de alta potência/amplificada e som automotivo;
LEI DO SILÊNCIO: de 22:00h ás 06:00h.
2.6_ Limpeza
A limpeza da área locada durante a permanência será feita pelo CONTRATANTE.

Vire
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3. PESQUEIRO*
3.1_ Pescaria
É permitida: aos associados do Clube de Pesca Tambaqui e aos hóspedes que tenham adquirido previamente, o
Convite do Clube para a pesca; nos dias e horários de funcionamento do Clube de Pesca, e atendendo ás
respectivas permissões e restrições. Informações no balcão de atendimento.
3.2_ Bar/Restaurante
Almoço e Jantar podem ser encomendados em nosso restaurante, conforme cardápio “A La Carte”.
O jantar deve ser agendado previamente, até às 17:00hs.
3.2.1_ O atendimento está condicionado ao funcionamento do Clube de Pesca Tambaqui, horário de 08:00h às
18:00h - sábados, domingos e feriados (exceto sexta-feira da paixão, finados, natal e reveillon).
4. CONSUMO/PAGAMENTO
O pagamento do consumo dos hóspedes em nosso bar/restaurante deve ser efetuado até as 18:00h do mesmo
dia. Formas de pagamento: dinheiro, cartão de crédito ou PIX.
5. DANOS PESSOAIS/OUTROS
O Clube de Pesca Tambaqui não se responsabiliza:
5.1_ Por danos pessoais ou quaisquer extravios, desaparecimento de quaisquer bens ou valores que porventura
ocorram nas acomodações ou sua área de uso comum;
5.2_ Pelos veículos estacionados dentro de sua área. Portanto, sempre confira se realmente trancou sua
acomodação ou veículo.
6. CONDUTA DO HÓSPEDE/LOCATÁRIO
Os hóspedes devem se comprometer a usar os imóveis de forma adequada, não podendo fazer uso de nenhum
objeto que possa danificar as suas estruturas, móveis e objetos, exceto com autorização do CONTRATADO, sob
consequência de indenização todos os danos causados.
6.1_ NÃO É PERMITIDO aos hóspedes da Casa Sede e Chalés:
6.1.1_ A permanência de menores de 16 anos que estejam desacompanhados dos pais ou pessoas por eles
responsáveis, ou menores entre 16 e 18 anos sem autorização expressa dos pais ou pessoas por eles responsáveis.
Fiquem de posse destes documentos, inclusive documentos pessoais;
6.1.2_ Portar arma de fogo ou de ar comprimido, estilingues, atiradeiras, fogos de artifício, balões e similares;
6.1.3_ Colherem flores, frutos e mudas de plantas; jogar pedras, objetos que possam ferir aves, peixes e outros
animais do local; jogarem lixo ou material descartável nas lagoas/córregos;
6.1.4_ Circular dentro da área do Pesqueiro* com qualquer veículo motorizado, exceto para carga/descarga e
estacionamento nos locais apropriados;
6.1.5_ Praticar jogos, brincadeiras ou qualquer ato que ponha em risco a integridade física/segurança dos
usuários;
6.1.6_ Trajes e atitudes impróprias que atentem contra a moral e os bons costumes.
Visamos à segurança dos usuários, preservação do meio ambiente e a oportunidade de todos apreciarem e
desfrutarem da natureza do local, igualmente.
Desejamos a vocês momentos relaxantes e boas conversas em ótima companhia!
Ass.: Família Clube de Pesca Tambaqui
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