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REGULAMENTO INTERNO CLUB MERIDIONAL CARNEIROS 

 

Para que sua estadia seja tranquila e nossa prestação de serviço seja eficiente, pedimos que sigam 

os descritos seguintes nesse regulamento. 

CHECK IN E CHECK OUT 

1. É obrigatório o preenchimento completo da Ficha Nacional de Registro de Hóspedes no 

momento do Check-in; 

2. A diária inicia às 14hrs, ou seja, o Check-in deve acontecer a partir das 14hrs; 

3. A diária encerra às 12hrs, ou seja, o Check-out deve acontecer até às 12hrs; 

4. Saídas após o horário limite do Check-out (12hrs) deve ser informado ao setor de Reservas 

para verificar disponibilidade e será cobrado o valor de uma nova diária; 

5. No ato do check-in, será cobrado caução no valor de 1 (um) salário mínimo, o 

qual será debitado do cartão de credito do titular da reserva, caso ele venha a 

cometer algum tipo de infração ou dano ao imóvel e seus objetos. 

GERAIS 

6. Animais de qualquer espécie não são aceitos nas dependências dos apartamentos; 

7. Não é permitida a entrada de visitantes e comerciantes nos apartamentos. As visitas devem 

ser recebidas na área social do condomínio e autorizadas pela Recepção. 

8. Não nos responsabilizamos por objetos deixados nos apartamentos ou áreas comuns; 

9. Ao ausentar-se do apartamento é obrigatório deixar a chave do mesmo na Recepção; 

10. Ao sair do apartamento, por favor, desligar as luzes, TV e aparelhos de ar-condicionado; 

11. É proibido o porte ou uso de armas de qualquer natureza no condomínio, bem como de 

materiais ilícitos cujo porte ou transporte seja legalmente proibido; 

12. É dever de todo Hóspede zelar pela boa convivência, harmonia e sossego no condomínio. 

Em casos de embriaguez, atitude violenta, atentado ao pudor ou outra atitude contrária aos 

bons costumes e à convivência social por parte de qualquer Hóspede ou seu convidado, o 

condomínio tomará as devidas providências, podendo rescindir o período de permanência do 

Hóspede antecipadamente e solicitar o apoio de força policial, se necessário;  

PISCINA 

13. Nunca deixe crianças de sua responsabilidade sozinhas, principalmente na piscina;  

14. O horário para uso da piscina é até às 22hrs; 

15. Na área da piscina, não usar objetos de vidro, visando a segurança de todos; 

APARELHOS SONOROS, SONS E BATUCADAS 

16. Não é permitido o uso de aparelhos sonoros no condomínio, bem como fazer cantorias ou 

batucadas. Pedimos atenção, também, aos sons produzidos na varanda, jardim ou 

estacionamento, ou seja, lugares próximos dos quartos. É dever de todo Hóspede zelar pela 
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boa convivência, harmonia e sossego no condomínio, devendo evitar a utilização de 

aparelhos sonoros em volume que incomode os demais Hóspedes, sobretudo entre 22 horas 

e 10 horas; 

17. Por favor, evitar ruídos que perturbem terceiros;  

ESTACIONAMENTO 

18. Os carros jamais deverão bloquear a passagem ou outro veículo. Caso ocorra, o Hóspede 

deverá comunicar-se com a Recepção; 

19. Não nos responsabilizamos por objetos e valores deixados dentro do seu veículo; 

FUMO, INCENSOS, DIFUSORES OU VELAS 

20. Não é permitido o uso de incensos ou qualquer outro tipo de desodorizador de ambiente. 

21. Todos apartamentos do condomínio são não fumantes. Portanto, é permitido fumar apenas 

nas áreas externas, devendo os restos ser descartados nos cinzeiros disponíveis. A 

inobservância destas normas implicará em penalidade, com multa no valor de R$ 100. 

EQUIPAMENTOS ELETRONICOS 

22. A voltagem de todas as tomadas dos apartamentos é 220V. 

23. Não nos responsabilizamos por danos aos equipamentos pessoais usados no condomínio.  

ROUPAS E TOALHAS 

24. Não é permitido estender roupas nas áreas comuns, nas janelas e móveis. Sugerimos 

estende-las no banheiro; 

25. As toalhas são para uso exclusivo dos hospedes do condomínio. 

26. Não é permitido tirar peças do enxoval, como toalhas e lençóis, do respectivo apartamento; 

27. Para troca das toalhas, por favor, colocá-las no chão do apartamento.  

28. Será cobrada uma taxa de R$ 10,00 para cada peça extra do enxoval solicitada. 

 

QUEBRAS E DANOS 

 

29. Qualquer dano, por ventura causado, em todos objetos e mobília do apartamento é de 

responsabilidade dos hóspedes e seus acompanhantes. Precisando arcar com os custos para 

substituição ou reparo do item que possa ser danificado ou perdido. 

30. Será cobrada uma taxa de R$ 50,00 para cada peça do enxoval que tenha sido manchada 

ou danificada ou não for encontrada no momento do Check-out.  

31. A não devolução da chave do apartamento, será cobrada uma taxa de R$50,00. 

32. Para os controles remotos que não forem encontrados no momento do Check-out, será 

cobrada uma taxa de R$100,00. 
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