
 

 

TERMOS DE RESERVA DE CHURRASQUEIRA MASTER 
Locação para evento noturno  

 

✅ A utilização da churrasqueira só é permitida com a presença do sócio (titular ou 
dependente maior de idade) da APCEF/MG responsável pela reserva; 

✅ O custo é de R$ 1.200 pela reserva da churrasqueira Master para a realização de um 
evento noturno; 

✅ O horário padrão para início do evento noturno na churrasqueira Master é 21h, com 
4 (quatro) horas de duração - 21h às 01h; 

✅ O sócio deve encaminhar para o email: atendimento@apcefmg.org.br, com 
antecedência de 5 (cinco) dias, a lista com o nome completo dos convidados e 
fornecedores que estarão presentes no evento; 

✅ Será disponibilizado um porteiro, que ficará no portão de acesso à churrasqueira 
para efetuar o controle de entrada dos convidados; 

✅ O sócio tem direito a uma diária na casa de hóspedes no respectivo dia de reserva 
noturna desta churrasqueira (check-in às 14h e check-out às 12h do dia seguinte); Em 
caso de não liberação do espaço no horário informado, será cobrado uma nova diária. 

✅ O parquinho e demais instalações do clube não estarão disponíveis para uso; 

✅ O cancelamento de uma reserva deve ser comunicado à APCEF/MG via e-mail 
atendimento@apcefmg.org.br ou pelo WhatsApp: (31) 3439-5000. O sócio deve estar 
ciente de que em nenhuma das condições de cancelamento terá 100% do valor pago 
reembolsado. Caso seja efetuado em até 48 horas antes da data de utilização da 
churrasqueira, o reembolso será de 80% do valor pago. Caso seja solicitado com tempo 
menor do que 48 horas da data de utilização, não haverá reembolso do valor. 

✅ Consulte a capacidade da churrasqueira, bem como os itens disponíveis na mesma 
diretamente pelo sistema de reservas da área do usuário; 



✅ Caso o sócio não respeite o período locado, será cobrada uma taxa no valor de uma 
nova locação, bem como o pagamento de todas as despesas extras que incorrer 
referente a não liberação dos espaços, além de penalidades administrativas que forem 
cabíveis; 

✅ A APCEF/MG não se responsabiliza pelos pertences dos sócios e convidados. 
Mantenha-os à vista para evitar extravios ou perdas; 

✅ Sócios e convidados devem manter a boa convivência no espaço da churrasqueira, 
evitando o uso de palavrões e ofensas a outras pessoas; 

✅ Os sócios estão sujeitos a sanções disciplinares caso os mesmos ou seus convidados 
apresentem problemas de comportamento no espaço da churrasqueira; 

✅ Os sócios estão sujeitos ao pagamento de danos materiais caso as estruturas da 
churrasqueira sejam danificadas no dia utilizado; 


