ANEXO ÚNICO

TERMO DE RESERVA E USO DO AUDITÓRIO

O associado relacionado a seguir vem por meio deste termo se responsabilizar perante o
Sicoob Arcomcredi, pela utilização do auditório desta instituição atendendo e cumprindo
com as normas e condições relacionadas abaixo e descritas no Regulamento de Reserva
e Uso do Auditório.

Dados do Associado
 Nome/Razão Social:
 Conta Corrente:
 CPF/CNPJ:
 Endereço:
 Telefone:
 Responsável:

Especificações da reserva
 Finalidade:
 Data e Horário da reserva:
 Dados do Palestrante:
 Nome completo:
 CPF/CNPJ:
 Público alvo:
 Expectativa de público:
 Coffee-Break: (

) Sim

(

) Não
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TERMO DE RESERVA E USO DO AUDITÓRIO

Condições Gerais
 Limitação
O auditório comporta no máximo 83 pessoas sentadas, incluindo os organizadores,
podendo a cooperativa interromper o evento ou proibir a entrada de pessoas.
 Finalidade
O auditório será liberado somente para seminários, palestras, treinamentos, workshop e
eventos culturais.
 Proibições
Não será permitido: o uso de bebidas alcoólicas, antes, durante e depois do evento. Servir
o coffee-break no interior do auditório. O uso de produtos explosivos, inflamáveis, tóxicos.
Afixar cartazes, avisos, faixas e banners nas paredes internas e externas. Propagandas
para fins político-partidário, iniciativas que apelem ao desrespeito dos valores
constitucionais, nomeadamente no âmbito dos direitos, liberdades e garantias dos
cidadãos.
O auditório não tem espaço para fumantes, ficando assim proibido fumar nos ambientes.
O auditório não será disponibilizado para realização de festas.
 Descumprimento
O cooperado que utilizar o auditório para fins diferentes das finalidades descritas acima,
responderá conforme os ditames legais, sem prejuízo de ser desligado dessa cooperativa.
 Conservação
Caso venha ocorrer algum tipo de danificação dos móveis e/ou equipamentos, disponíveis
no auditório, será de responsabilidade do solicitante indenizar o prejuízo para a
cooperativa em até 10 dias corridos.
O Sicoob Arcomcredi não se responsabilizará por extravios ou danos causados a
propriedades do cessionário ou de terceiros, decorrentes da utilização ou da cessão do
espaço cedido.
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 Permanência ou participação de criança(s) no local
Não será vedada a permanência ou participação de criança(s) em seminários, palestras,
treinamentos e eventos, desde que os pais ou responsáveis se atentem cuidadosamente
para que não ocorra os seguintes casos:
Sobe e desce de escadas;
Brincar nos banheiros ou na área externa;
Subir ou saltitar nas poltronas e sofás;
Tocar ou avariar as plantas e flores do local.
“Tais cuidados são necessários, para preservar o local e dar segurança às crianças”.
O acesso de crianças e adolescentes ao espaço cedido está sujeito à classificação do
evento pelo Juizado da Infância e Juventude conforme previsto no Estatuto da Criança e
do Adolescente. (Lei 80-69/90)

 Controle de entrada e saída de pessoas
O solicitante associado terá incumbência de contratar um recepcionista/segurança para
controlar a entrada e saída de pessoas, na porta principal, sob suas expensas, cuja
finalidade é primar pela segurança nas dependências da agência do Sicoob Arcomcredi,
assim como, das pessoas que freqüentarem os eventos.
Se porventura o solicitante associado descumprir tal exigência, sofrerá intervenção do
evento pelos diretores e/ou colaboradores/funcionários do Sicoob Arcomcredi, até que
seja sanada a referida irregularidade.
Ressalta-se que a entrada para acesso ao auditório é independente, sendo permitida a
utilização do auditório, banheiros, cozinha e copa, devendo portanto respeitar os limites
determinados pelo Sicoob Arcomcredi.
 Reserva e uso
O associado solicitante deverá comparecer com antecedência mínima de 1 hora no local,
para recepcionar os convidados e preparar o ambiente para perfeita utilização.
Será de inteira responsabilidade do associado solicitante da reserva, comparecer até às
15 horas do dia anterior do evento, portando Notebook próprio, para ser configurado pelo
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técnico em T.I. do Sicoob Arcomcredi, para evitar possíveis problemas de transmissão de
imagens e som no auditório.
As vistorias serão realizadas por um membro da diretoria e/ou funcionário do Sicoob
Arcomcredi, no dia anterior e posterior do evento, na presença do solicitante associado.
A cessão do espaço poderá ser cancelada, interrompida e até mesmo a antecipação do
término do evento, pelo Sicoob Arcomcredi sem pagamento de qualquer indenização, no
caso de inobservância do “Termo de Compromisso e Regulamento para Utilização do
Espaço” pelo cessionário, ou em caso de necessidade, força maior ou conveniência
administrativa justificada, sempre visando ao interesse do Sicoob Arcomcredi.

Arcos,_____ de __________________de___________.

____________________________________
Coop. de Crédito de Livre Admissão de Arcos

_____________________________
Associado

Sicoob Arcomcredi
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