REQUERIMENTO PARA USO DE CHURRASQUEIRA
Autorizada Churrasqueira n.º ________________
Eu, __________________________________________________, associado (a), solicita autorização
para uso de churrasqueira no Clube dos Delegados no dia _____/_____/______, das ___________ às
____________, a fim de realizar evento social do tipo_____________________________________
com a participação de aproximadamente __________ pessoas, conforme relação anexa.
Declara estar ciente do regimento e das regras abaixo, cujo cumprimento se obriga:
1) Pagamento das taxas da OMB e ECAD pela veiculação de música;
2) O requerente isenta a ADEPOL de qualquer responsabilidade por eventuais prejuízos causados a
terceiros, em razão deste evento;
3) observar o limite de 20 pessoas por churrasqueira e de 60 pessoas para churrasqueira 11,
apresentar lista conforme modelo anexo;
4) Arcar com eventuais danos ao patrimônio do clube;
5) O Clube não disponibiliza, para o evento, material de apoio (espetos, grelhas, carvão, álcool, pratos,
talheres e descartáveis), podendo o requerente solicitar o empréstimo ou adquirir alguns destes itens
no Bar do Clube);
6) A churrasqueira deverá ser ocupada até às 12h, caso não seja, poderá ser destinada para outro
sócio;
8) A área disponível fora dos limites de cobertura das churrasqueiras é de uso coletivo;
9) É autorizada a utilização de SOM, desde que não prejudique os ocupantes de outras churrasqueiras;
10) É vedado o acesso com animais ao clube;
11) Os associados que se ausentarem durante o evento, deverão designar um representante, que
ficará responsável pelo cumprimento das normas do clube;
12) A utilização fora do horário de funcionamento do clube deverá ser autorizada pelo Diretor
Administrativo, respeitando-se a capacidade da churrasqueira e a não utilização das demais
dependências do clube.
Termos em que,
Pede deferimento.

Brasília - DF, ______ de _________________ de 20____.
Requerente: __________________________________
Matrícula: __________________
LISTA DE CONVIDADOS
CH _____ Data: ____/____/______
1. ___________________________________________________
2. ___________________________________________________
3. ___________________________________________________
4. ___________________________________________________
5. ___________________________________________________
6. ___________________________________________________
7. ___________________________________________________
8. ___________________________________________________
9. ___________________________________________________
10. ___________________________________________________
11. ___________________________________________________
12. ___________________________________________________
13. ___________________________________________________
14. ___________________________________________________
15. ___________________________________________________
16. ___________________________________________________
17. ___________________________________________________
18. ___________________________________________________
19. ___________________________________________________
20. ___________________________________________________

