TERMOS DE RESERVAS DE HOSPEDAGENS
Através do presente Termo de Responsabilidade, declaro por mim, meus dependentes
e convidados que se hospedarão nesta acomodação ter ciência das orientações gerais
de saúde pública emitidas pela Organização Mundial de Saúde e, no Brasil, pelos
Governos Federal, Estadual e Municipal para a mitigação da transmissão do
Coronavírus (Covid-19) e, em especial, das diretrizes emitidas pela APCEF/MG para o
funcionamento das suas instalações durante a pandemia. Me comprometo a observar
e respeitar as orientações gerais e as diretrizes da Associação, sobretudo no que tange
aos seguintes aspectos:
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Resguardar o distanciamento mínimo de 1 (um) metro entre outras pessoas
nos corredores;
Promover a assepsia (sabão ou álcool gel) em todas as circunstâncias em que
haja toque em objetos e utensílios de qualquer natureza, sabidamente não
desinfetados;
Assegurar o uso da máscara facial ao transitar pelos corredores;
Observar a capacidade máxima de leitos das acomodações antes de efetuar a
reserva e ter ciência de que, caso traga crianças até 12 anos acima da
capacidade, a APCEF/MG não disponibilizará leitos adicionais;
A retirada e entrega das chaves da acomodação só pode ser feita pelo sócio
titular responsável ou por um dos seus dependentes maiores de 18 anos, na
PORTARIA 2, durante o horário comercial. Após 18h, entrar em contato com o
vigia para realizar a retirada ou entrega: (31) 99943-5015;
A diária compreende o horário de entrada às 14 horas e a saída às 12 horas
(meio-dia) do dia seguinte. Caso o associado se apresente antes deste horário,
só poderá se instalar na suíte se a mesma já estiver desocupada e limpa, com
autorização da Gerência;
A diária encerra-se impreterivelmente às 12 horas (meio-dia), sob pena de
pagamento de nova diária, mesmo não completando a diária seguinte, devido à
entrada de novos hóspedes;
A retirada das chaves só pode ser feita pelo titular responsável ou por um dos
seus dependentes maiores de 18 anos;
Caso tenha um não sócio como hóspede, o mesmo só poderá acessar a
acomodação juntamente com um sócio titular ou dependente maior de 18
anos;
O não sócio hospedado poderá acessar as dependências do clube somente com
apresentação de um convite, que deve ser retirado pelo sócio titular na área do
usuário de acordo com os limites diários permitidos. Verificar mais detalhes no
menu SEDES - Protocolos da Sede Social BH, em nosso site.
Caso queira utilizar o clube, ter ciência de que as saunas não estão disponíveis
para uso neste momento - protocolo da Prefeitura de Belo Horizonte;
Não é realizada a manutenção de limpeza e troca de roupas de cama durante a
estadia do hóspede;
Não é permitida a entrada de animais de estimação nas acomodações;
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Em caso de perda das chaves,será cobrado o valor de R$25,00, e de R$50,00
pelo controle do estacionamento, além de qualquer outro item danificado ou
extraviado pelo associado e seus dependentes;
Por estarmos sujeitos à multa da Prefeitura, não é permitido pendurar toalhas
nas varandas. Caso haja multa, esta será repassada ao associado responsável;
Ao deixar a acomodação temporariamente por qualquer motivo deve-se
desligar o ventilador e/ou ar condicionado, fechar torneira e chuveiro, e apagar
as luzes, para evitar o desperdício de água e energia elétrica, bem como levar
os pertences de valor;
A desistência da reserva deve ser comunicada à APCEF/MG em até 72 horas
antes da data de entrada, e permite ao sócio responsável o ressarcimento de
80% (oitenta por cento) do valor total, exceto para os casos no qual a reserva
foi efetuada com forma de pagamento por DÉBITO EM CONTA, que deve ser
realizada no prazo inferior de 6 (seis) dias úteis da data de entrada. Para esta
exceção, a reserva NÃO será cancelada e NÃO haverá reembolso. Os casos
especiais, com as devidas justificativas, serão tratados pela Diretoria;
Saber que são considerados grupos de risco para complicações e óbitos para a
Covid-19 os idosos, cardiopatas, hipertensos, imunossuprimidos, diabéticos,
oncológicos e doentes renais;
Ter sido informado que a frequência de pessoas dos grupos de risco nas
acomodações não é recomendada, neste momento, por representar um risco
aumentado à saúde;
Caso pertença a um desses grupos de risco assumo, de forma individual e
exclusiva, a responsabilidade pela reserva das acomodações;
Ter consciência de que é possível adquirir o vírus por contato social;
Caso apresente sintomas da Covid-19 (tosse, febre, dores no corpo, cansaço
atípico e perda de olfato) não será permitido o acesso às acomodações;
Caso venha a testar positivo para Covid-19, ainda que assintomático, devo
manter isolamento social por período recomendado de 14 dias;

O cumprimento das diretrizes da APCEF/MG para evitar a disseminação da Covid-19
constitui obrigação de todos os associados, e o desrespeito às normas será
considerado falta disciplinar punível nos termos do Estatuto Social, inclusive com a
possibilidade de pena de suspensão preventiva, impedindo o acesso e a frequência,
por prazo determinado, às instalações da Sede Social BH.

