REGULAMENTO STAMMTISCH TABAJARA TÊNIS CLUBE

CLÁUSULA 1ª
Este tem por finalidade regulamentar as normas de utilização, convivência e demais situações
do evento Stammtisch, a realizar-se no dia 15 de novembro de 2017, das 09h00 às 18h00, no
estacionamento. Estarão condicionados aos termos do presente contrato, submetendo-se e
aceitando as condições abaixo como incondicionais à participação no evento, com o propósito
de torna-lo o mais agradável, seguro, organizado e fraterno possível.
CLÁUSULA 2ª
Das inscrições: limite de 30 grupos de 20 componentes cada.
Paragrafo Único: Período de inscrição: de 26/10/2017 a 10/11/2017.
CLÁUSULA 3ª
A ficha de inscrição deverá ser realizada na secretaria do clube até a data limite, observando os
prazos estabelecidos na Cláusula Segunda deste regulamento. Sendo obrigatório que o
responsável de cada grupo, faça parte do quadro associativo do TTC.
Paragrafo Único: Juntamente com a ficha de inscrição, deverá ser entregue a lista com os
nomes completos dos participantes do grupo, sócios e não sócios (acesso clube).
CLÁUSULA 4ª
A Taxa de inscrição por grupo será de R$ 350,00 (trezentos e cinquenta reais) sendo grupo
totalmente de associados e R$ 400,00 (quatrocentos reais) contento não associado.
Pagamento no ato da inscrição.
Paragrafo Primeiro: Cada grupo poderá ter até 5 não associados.
Paragrafo Segundo: Os valores supracitados ficam condicionados à locação do espaço na pista,
tenda 5x5 e uma mesa.

CLÁUSULA 5ª
Será permitido o consumo de qualquer tipo de bebida ou marca, sendo obrigatório o
acondicionamento dos mesmos em recipientes plástico/barril.
CLÁUSULA 6ª
Deverão ser observados os horários da programação, especialmente quanto aos horários de
encerramento de festa (18h00).
Paragrafo Único: Cabe aos responsáveis, a desmontagem e liberação do espaço até às 20h00
do mesmo dia.
CLÁUSULA 7ª
Sendo um evento ao “AR LIVRE”, em virtude de previsão de chuva, o TTC poderá transferir a
data do evento.

CLÁUSULA 8ª
Os responsáveis deverão fazer bom uso e zelar pelos equipamentos de apoio disponibilizados
pela organização do evento.
CLÁUSULA 9ª
O TTC pode exigir dos responsáveis o ressarcimento de quaisquer danos causados pelo grupo,
e/ou por seus membros, que estes representam.
CLÁUSULA 10ª
Cada responsável, bem como os membros indicados pelos mesmos, será responsável por
todos os materiais que levarem para o evento. O TTC não se responsabiliza por eventuais
extravios ou por furtos e roubos no local.
CLÁUSULA 11ª
Será permitida a utilização de churrasqueiras, fogões e outros equipamentos para o preparo
de alimentos. Sendo obrigatório no local de preparo, o uso de forração no chão da pista
(papelão/lona).
CLÁUSULA 12ª
É proibido descarte do lixo na pista e arredores da barraca, ficando a cargo dos responsáveis o
acondicionamento adequado do lixo produzido pelo seu grupo.

CLÁUSULA 13ª
É proibido fazer queima de fogos de artificio de qualquer espécie, bem como utilizar
equipamentos que emitam sons de buzina, apitos ou cornetas.
CLÁUSULA 14ª
Nos casos omissos desse regulamento, caberá a avaliação do TTC.
PROGRAMAÇÃO
7h00 – Abertura da área de montagem;
9h00 – Inicio Stammtisch
18h00 – Encerramento do Stammtisch
20h00 – Término do prazo para desmontagem dos grupos.

