TERMO DE USO

Toda a reserva e cessão do Centro de Eventos para Treinamento de Empresas, têm por base o seguinte termo. Contamos com a
cooperação do grupo no cumprimento do mesmo:
01. NOSSA MISSÃ O: A missão do Centro de Eventos Palavra da Vida Sul é oferecer uma estrutura de esportes, lazer,

recreação, treinamento, aventura e atividades cooperativas junto à natureza, que favoreçam a comunicação de princípios
cristãos para a boa formação do indivíduo. Por causa do nosso compromisso com esta missão, pedimos ao gru po a
oportunidade de conversar sobre estes valores numa palestra sobre “A Espiritualidade e Vida Profissional” (O Ser
Integral).
02. INCLUÍDO NA CESSÃ O DE DIREITO DE USO: Estão incluídos na cessão de direito de uso do Centro de Eventos PV-Sul: um
campo de futebol 7 (veja item n.º 4); um campo de futebol de areia; uma quadra de vôlei/basquete; uma quadra de vôlei de
areia; uma mesa de ping-pong; rio com cachoeira; mata nativa; um palco externo; uma área de convivência (cantina e
livraria); um vestiário masculino e feminino; um refeitório (refeições/reuniões); uma cozinha; até três módulos dormitório (o
uso destes está limitado à necessidade, o que será avaliado pelo responsável do local) com 4 quartos em cada, com
banheiro em cada quarto e capacidade total de 32 leitos por módulo (piso térreo); uma sala de reuniões em cada módulo
para até 60 pessoas (piso superior ou sótão), que, se necessário, pode ser usado como quarto (capacidade de 16
colchões no chão por módulo); e um quarto com banheiro de 12 leitos (piso inferior) em cada módulo; Cama Elástica;
bolas de basquete, vôlei, futebol; raquetes de madeira e bolinhas de “Tênis”, discos de Frisbee, tacos e bolinha, Xadrez.
03. RESERVA E CA NCELAMENTO: 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” (anexo). 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 “pré-reserva” da
data. Em caso de cancelamento, o depósito da reserva somente será devolvido se o pedido for feito no mínimo com 90
dias de antecedência da data marcada para o seu evento.
04. CAMPO DE FUTEBOL 7:

LEIA COM ATENÇÃ O: Devido às características do novo campo de futebol 7, 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 7. Pedimos a gentileza de informar previamente os demais membros do seu grupo! Agradecemos
pela cooperação.
05. FURTOS / ARTIGOS PERDIDOS / ACIDENTES / DOENÇA S: A Palavra da Vida Sul não se responsabilizará por furtos,

artigos perdidos/esquecidos 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 (especialmente em casos de atendimento especial).

06. ÁLCOOL / DROGA S / CIGA RROS / ARMAS DE FOGO / FOGOS DE ARTIFÍCIO / DA NÇA: 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.
07. TRAJES:
 Na cachoeira: as moças podem usar maiô. Não é permitido o uso de biquínis (se só tiver biquíni, deverá usar camisa

escura, e calção ou bermuda por cima). Os rapazes devem usar calção tipo bermuda. Não é permitido o uso de sungas.
 Nas at ividades de aventura: recomendamos as moças que usem calça ou bermuda jeans ou moletom.
 No restante da propr iedade: deve haver um padrão de decência.
08. 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 do local.
09. DA NOS OU MA U USO DO LOCAL DURA NTE O EVENTO: A Palavra da Vida Sul reserva para si o direito de cobrar uma taxa

extra para o ressarcimento de quaisquer danos causados pelo grupo, especialmente nos casos em que for constatado o
mau uso do local.
10. NÃ O É PERMITIDO:
 Fazer uso das ativ idades 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, ...)
 Escalar a cachoeira;
 Por motivos de segurança e higiene solicitamos não trazerem qualquer animal de estimação.

11. CHEGA DA E SA ÍDA DO GR UPO: Chegada pela manhã a partir das 8:30hs. Saída no mesmo dia até as 18hs. Estes horários

são estabelecidos para que o local possa ser preparado para o próximo grupo.
ESCLARECIMENTOS GERA IS:
 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 a baixo para devida autorização e
“agendamento” com o responsável.
 O Centro de Eventos dispõe de telefone. As regras de utilização e taxas estão descritas no local.
 A voltagem do Centr o de Eventos é 220 V.

