
MINAS BRASÍLIA TÊNIS CLUBE

DIRETRIZES PARA O ALOJAMENTO

Seguem algumas diretrizes para nortear o alojamento oferecido pelo MBTC, tais

Diretrizes são baseadas em normas internas, regido pelo Regulamento Geral e o
Estatuto Seção IV, Art. 36 Inciso II e III.

Das obrigações do contratado

1) Fazer cumprir os procedimentos da diária que será cobrado fechando o dia
completo, totalizando as 24horas; até 3 horas excedentes será cobrado o valor de
meia diária;

2) O MBTC é responsável pela reserva de leitos que não compõe roupa de cama,
não abrindo precedente para outro tipo de prestação de serviço tais como
almoço, café da manhã, etc...;

3) É obrigação do contratado, fazer a limpeza diária da área dos alojamentos;

Das obrigações do contratante

1) Para que tenham acesso às dependências do alojamento, os contratantes deverão
enviar uma lista com antecedência, com nome completo, RG, contato dos
responsáveis pelos grupos e comprovante do depósito que deverá ser efetuado
com 10 dias de antecedência para confirmação da reserva. O não cumprimento
dessa cláusula, acarretará em anulação automática da reserva.

2) O responsável pelo grupo, responderá pelo bem estar dos seus integrantes, bem
como mantendo a ordem durante sua estadia, respeitando o toque de recolher
marcado para 01h, determinado pela diretoria do clube.



3) Sua estadia será limitada às áreas destinadas para os alojamentos, não tendo
acesso para as demais dependências do clube, bem como piscinas, área verde,
sauna, lanchonetes, churrasqueiras e etc. Será permitido, que os proprietários de
bares e restaurante do clube, prestem serviço de consumo exclusivamente
alimentício apenas na área reservada para o alojamento;

4) É proibida a entrada de bebidas alcoólicas e armas no interior do clube, ficando a
cargo do responsável do grupo, responder ao clube ou judicialmente, por
qualquer incidente advindo do descumprimento dessa norma;

5) O contratante responde pelos danos causados ao patrimônio do contratado,
ressarcindo-o pelos prejuízos causados;

6) A organização das beliches, deverá seguir o padrão de ordem do clube, não
sendo permitido qualquer deslocamento no interior dos alojamentos;

7) Qualquer manifesto de som ao vivo ou mecânico no interior do clube, terá sua
intervenção imediata pelos seguranças do local, sendo chamado seu responsável
para dar explicações para o Administrador do Minas Brasília Tênis Clube.

8) É obrigação do contratante, manter a higiene e conservação dos ambientes
locados.

9) Todos os integrantes deverão permanecer devidamente identificados durante sua
estada nos alojamentos com as pulseiras fornecidas pelo clube na ocasião de
entrada.

Cláusula Geral
a) O descumprimento dessas normas, acarretará em cancelamento das estadias nos

alojamentos, bem como a multa estipulada em 10% do valor total, cobrado pela
reserva do espaço, tendo como fator a quebra de contrato.


