REGIMENTO INTERNO

GINÁSIO

Horário de funcionamento:
Terça à sexta das 8h até às 21h.
Sábado e domingo das 8h às 16h.
Infraestrutura detalhada:
Quadra poliesportiva: vôlei, futebol de salão, vestiários, cancha de bocha.
Taxas de utilização:
As taxas de utilização serão cobradas de acordo com a tabela anual de tarifas vigente (em anexo).
Forma de pagamento:
A taxa de utilização deverá ser realizada até 1 (um) dia útil antes da confirmação da reserva, na secretaria da ACEB
RS.
Locação de espaço para eventos:
Somente poderá ser utilizada para eventos solicitados pela empresa Braskem, mediante solicitação antecipada e detalhamento do evento, como segue:
Dados do evento:
a) Nome do sócio;
b) Unidade;
c) Área;
d) E-mail;
e) Fone;
f) Datas e horários de locação;
g) Número de pessoas;
h) Nome e RG dos convidados.
É expressamente proibido realizar o pagamento de acompanhante diretamente na sede do Polo Petroquímico.

Regras de utilização para eventos:
• É imprescindível o acompanhamento do responsável do evento (empresa) pela realização do evento antes, durante
e pós-evento, ficando sob sua responsabilidade as áreas solicitadas;
• Mão de obra: o responsável pelo evento a disponibilização do serviço de mão de obra para o antes, durante e pós-evento;
• É imprescindível a presença do técnico de segurança e ou elétrica, antes e pós-evento para eliminação ou minimização, na maior extensão possível, dos riscos de segurança;
• Fornecedores: os mesmos deverão entrar e retirar seus materiais e ou produtos, em horário de expediente da ACEB
RS;
• Limpeza: o responsável pelo evento deverá disponibilizar este serviço antes, durante e pós o evento;
• Segurança: o responsável do evento deverá disponibilizar serviço de segurança para manter a integridade de produtos ou bens materiais do evento, antes, durante e após o horário de expediente;
• A diretoria da ACEB RS e/ou a segurança, indicado pela empresa Braskem, deverá informar o responsável do evento
e poderá cancelar ou interromper eventos quando detectar:
• Riscos à integridade física (ex.: quadra úmida);

