
A ACEB RS conta com:
Sede Polo Petroquímico: 1 (um) Campo de Futebol 11, podendo ser adaptado para Futebol 7 e 1 (uma) quadra de futsal.
Sede Pesqueiro: 1 (um) campo de Futebol 7. 

Quem pode usar:
Sócios e não sócios.

Horários sede Polo Petroquímico:
De terça a sexta das 8h às 21h.
Sábado e domingo, das 8h às 16h.

Horários sede Pesqueiro:
De terça a domingo, das 9h às 17h.
Temporada de verão, de terça a domingo, das 9h às 20h.
Obs.: Poderá ser usado o campo fora do horário, desde que não utilize os serviços do caseiro.

Período e condições de reserva:
O período de reserva é no máximo 1 (uma) hora por dia, podendo ser revalidado por mais tempo em caso em que não 
houver reserva da quadra.

Sócio terá 30 (trinta) dias de antecedência para efetuar a reserva.
Não sócio terá 15 (quinze) dias de antecedência para efetuar a reserva.

Taxas de utilização:
As taxas de utilização serão cobradas de acordo com a tabela anual de tarifas vigente (em anexo).

Forma de pagamento:
Sócio: Nas secretarias da ACEB RS, em até 5 (cinco) dias úteis após a utilização.
Não sócio: Nas secretarias da ACEB RS, em até 2 (dois) dias úteis após a utilização do espaço.

Regras de utilização:
É imprescindível a utilização de calçado específico para cada tipo de campo:
• Futebol 11 – Chuteiras com travas;
• Futebol 7 – Chuteiras Society;
• Futebol de areia – Tênis ou pés descalços;
• Futsal – Tênis.

As regras para a prática dos esportes são as mesmas reconhecidas e geridas pela CBF, não sendo necessária sua exposição.

É expressamente proibido:
• Levar copos e garrafas para dentro dos campos e quadra;
• Usar calçado inadequado a prática do esporte.

A ACEB RS não se responsabiliza por qualquer acidente ocorrido devido à prática inadequada do esporte.
A ACEB RS se permite cancelar qualquer reserva, caso os gramados e quadras não atendam as condições míni-
mas de segurança para a prática do esporte. 

REGIMENTO INTERNO
CAMPOS DE FUTEBOL
QUADRA DE FUTSAL 


