C. TERMO
Toda a reserva e cessão do Centro de Eventos têm por base o seguinte termo. Contamos com a cooperação do grupo no cumprimento do
mesmo:
01. NOSSA MISSÃO: A missão do Centro de Eventos Palavra da Vida Sul é oferecer uma estrutura de lazer, recreação, aventura e atividades
cooperativas junto à natureza, que favoreçam a comunicação de princípios cristãos para a boa formação do indivíduo. Por causa do
compromisso com esta missão, pedimos ao grupo a oportunidade de conversar sobre estes valores. Solicitamos cerca de 30 minutos antes ou
depois do horário do almoço.
02. INCLUÍDO NA CESSÃO DE DIREITO DE USO: Estão incluídos na Cessão de Direito de Uso do Centro de Eventos PV-Sul: Ginásio Poliesportivo; campo de futebol 7 (veja item n.º 4); campo de futebol de areia; quadra de vôlei/basquete; quadra de vôlei de areia; mesa de
ping-pong; rio com cachoeira; mata nativa; palco externo; cama-elástica; área de convivência (cantina); vestiário masculino e feminino;
refeitório (refeições/reuniões); cozinha.
03. RESERVA E CANCELAMENTO: A PV-Sul só poderá reservar sua data após o recebimento do comprovante de depósito referente à taxa de
reserva de aproximadamente 20% do valor total previsto, junto com uma das vias do “Contrato de Cessão de Direito de Uso do Centro de
Eventos” . Observe que a alínea “A” Informações Gerais esteja devidamente preenchida e a alínea “B” Acordo, assinada pelo responsável. Se
o valor da reserva não for depositado conforme a data estipulada (data esta registrada na Planilha de Custos), o grupo perderá a “préreserva” da data. Em caso de cancelamento, o depósito da reserva somente será devolvido se o pedido for feito no mínimo com 60 dias de
antecedência da data marcada para o seu evento.
04. CAMPO DE FUTEBOL SOCIETY:
LEIA COM ATENÇÃO: Devido às características do campo de futebol society, a Palavra da Vida reserva-se no direito de restringir o seu uso
limitando-o apenas para ser utilizado com clima seco. Isto significa que o mesmo estará “fechado”, caso tenha chovido no dia anterior ou no
mesmo dia. O representante da Palavra da Vida fará uma avaliação do gramado algumas horas antes da prática de esporte para considerar a
sua liberação ou não. Esta restrição não implicará em desconto no acerto final do evento. Também informamos que não é permitido o uso de
chuteiras com travas, somente as destinadas para futebol society. Pedimos a gentileza de informar previamente os demais membros do seu
grupo! Agradecemos pela cooperação.
05. FURTOS/ARTIGOS PERDIDOS/ACIDENTES/DOENÇAS: A Palavra da Vida Sul não se responsabilizará por furtos, artigos perdidoesquecidos ou pela ocorrência de qualquer acidente, não podendo ser obrigada a pagar seguros ou assistência médica em caso de acidente
ou doença. Cada grupo deve trazer o seu próprio material e pessoa qualificada para aplicação dos primeiros socorros.
06. ÁLCOOL/DROGAS/CIGARROS/ARMAS DE FOGO/FOGOS DE ARTIFÍCIO/DANÇA: Não é permitido trazer, e muito menos fazer uso de
bebidas alcoólicas, drogas ou fumo de qualquer espécie dentro da área do Centro de Eventos. O mesmo vale para as armas de fogo e fogos
de artifício. Não é permitido qualquer tipo de reunião dançante. O responsável pelo evento deve comunicar seus visitantes sobre estes e
outros aspectos.
07. COMPORTAMENTO: Os líderes do grupo são responsáveis pelo comportamento dos componentes do mesmo, no tocante à conduta e bons
costumes. Além disso, devem exercer controle sobre os casais de namorados.
08. TRAJES:
Na cachoeira: usarão a roupa do Rale-Duro ou bermuda, camiseta escura e meias.
No restante da propriedade: deve haver um padrão de decência.
09. ÁREA DE CONVIVÊNCIA: A PV-Sul reserva para si o direito de uso exclusivo da lancheria e comercialização de produtos com o único fim
de auxiliar na melhoria e expansão do seu ministério.
10. LIMPEZA E DANOS: O seu grupo é responsável pela manutenção adequada do lixo durante o evento. Caso o grupo não deixe o Centro de
Eventos adequadamente limpo no final do evento, haverá cobrança de uma taxa especial (R$ 80,00) pela limpeza final do local. Além desta
taxa, Palavra da Vida Sul reserva para si o direito de cobrar uma taxa extra para o ressarcimento de quaisquer danos causados pelo grupo.
11. NÃO É PERMITIDO:
Afastar-se do local central sem consentimento do líder do grupo, e sem a companhia de pelo menos outras duas pessoas;
Fazer uso das atividades de aventura sem o consentimento do responsável pelo local e muito menos sem a presença da equipe fornecida
pelo local (devidamente treinada e de posse dos equipamentos de segurança necessários);
A subtração de mudas ou flores da mata. Prejudicar o Meio Ambiente (lixo, produtos químicos,...)
Exterminar ou causar danos a qualquer tipo de animal selvagem (salvo em casos de risco de vida). Havendo necessidade de intervenção,
procure a equipe PV Sul de plantão;
Escalar a cachoeira;
Por motivos de segurança e higiene solicitamos não trazerem qualquer animal de estimação.
12. CHEGADA E SAÍDA DO GRUPO: Chegada pela manhã a partir das 8:30h. Saída no mesmo dia até as 17h. Estes horários são estabelecidos
para que o local possa ser preparado para o próximo grupo.
ESCLARECIMENTOS GERAIS
A água disponível nos prédios é potável. A água do riacho é apropriada apenas para o banho de cachoeira e atividades de lazer.
Havendo necessidade de uma visita ao local antes do evento, entre em contato pelo fone indicado abaixo.
O Centro de Eventos dispõe de telefone. Sugerimos a utilização do mesmo somente em caso de urgência, com a intermediação do
responsável do local. As regras de utilização e taxas estão descritas no local.
A voltagem do Centro de Eventos é 220 V.

Qualquer dúvida:

ORGANIZAÇÃO PALAVRA DA VIDA-SUL
Correspondências: Av. Assis Brasil, 3026, Caixa Postal 13010 – Cep 91.010-971 Porto Alegre, RS
Escritório do Centro de Eventos: RS 020, Parada 104, Morungava, Gravataí. Fone: (51) 3106.2465
E-mail: daycamps@pvsul.com.br Visite nosso Site: www.pvsul.com.br

