À
Diretoria Executiva do Clube Indaiá

_______________________________________________________________,
nacionalidade___________________ estado civil________________________, inscrit____ no RG
n.º

______________________,

Órgão

_________________________________,

expedidor
residente

______________/______,
e

domiciliad_____

CPF

n.º

à

Rua

_________________________________________________________________, n.º __________,
Bairro __________________________, na cidade de ________________________, UF _____,
vem, respeitosamente, ante à presença de V. Sª., requerer a utilização do (
Presidentes / (

) salão nobre / (

) dos

) área verde para o dia _______/_______/____________, para a realização

de______________________________________________________________________________,
sendo que o horário previsto para o início do evento será às ______:______ horas.
Para a decoração necessitarei de _______ dias de antecedência, estando ciente
que por cada dia utilizado, será acrescido dez por cento (10%) sobre o valor nominal da locação,
conforme previsto no § 23 do regulamento.
Fico ciente que este requerimento não garante a posse da data, servindo apenas
como uma pré-reserva, sendo que após ser cientificado da aprovação, tenho setenta e duas horas
(72h) para efetuar o recolhimento de trinta por cento (30%) do valor, como forma de adiantamento e
garantia da data, valor este que não será devolvido caso haja desistência da reserva ou da
realização do evento. Os setenta por cento (70%) restantes deverão ser pagos até setenta e duas
horas (72h) antes da realização do evento, sendo que na oportunidade do pagamento, será cobrado
o valor que estiver em vigor.
Fico ciente ainda que conforme as peculiaridades do evento, o Clube Indaiá
poderá exigir a entrega de cheque em caução, cujo valor será estabelecido pela Diretoria, sendo o
mesmo devolvido após o evento, caso não tenha havido danos às instalações.
Esta locação é regida pelo regulamento de aluguel dos salões sociais e outras
dependências, cuja íntegra pode ser consultada no link http://www.clubeindaia.com.br/o-clube/estrutura.
Nestes Termos
Pede e Aguarda Deferimento.
Dourados, ______ de _______________________ de 20____.

Ass.:__________________________________________________
Fones para contato: _____________________________________
E-mail: ________________________________________________

Buffet: ( ) sem uso / ( ) com uso do Buffet __________________________________________
Animação: ( ) Com música ao vivo ( ) Com som mecânico ( ) Sem música/som mecânico
Ar condicionado: ( ) gratuito por 1h ( ) 2h ( ) 3h ( ) 4h ( ) 5h ( ) ____h

