REGRAS DAY USE EXPERIENCE

O propósito do Day Use Experience é dar oportunidade a indicados que os sócios entendam
ter potencial para se tornar sócios do Marina Barra Clube de vivenciar o clube de forma plena.


O sócio pode indicar um ou mais candidatos que poderão ter direito ao uso do clube
denominado Day Use Experience, em dia marcado a sua escolha com vagas limitadas, nos
mesmos moldes que o convite pleno, sem custo para o sócio, válido para até dois adultos e
dois menores de 18 anos e com uso do estacionamento.




Não há limite de indicação por sócio, no entanto priorizaremos a rotatividade das indicações.
Cada família indicada por um mesmo sócio terá seu Day Use Experience marcado em dias
separados.



A indicação se dará por meio de email para secretaria@mbc.com.br com os dados de contato
do indicado – nome, telefone e-mail.



O indicado será contatado pela secretaria por email e/ou telefone a fim de preencher ficha.



O candidato deve preencher uma ficha (Nome, endereço, telefones de contato, email, nome e
parentesco dos outros beneficiários). Os dados serão usados para confirmar a concessão do
convite.



Os convites serão nominais e intransferíveis.



Os Convidados serão identificados por uma pulseira personalizada que dará acesso as áreas
restritas a sócios ou convidados plenos.



Para fazer jus ao Day Use Experience a família convidada deverá assistir a apresentação do
clube em multimídia e ou fazer o tour com a assistente de secretaria. Esta atividade tem
duração aproximada de uma hora.




Esta atividade pode contar ou não com a presença do sócio que indica a seu critério.
Após esta atividade a família convidada poderá usufruir Day Use Experience com os mesmos
direitos de um Convidado Pleno*.



A apresentação e visita poderão ser individuais ou em grupos de até três famílias.



Os indicados que adquirem títulos do MBC darão direito ao sócio indicador de abatimento em
sua taxa de manutenção de R$ 750,00 (setecentos e cinquenta reais), divididos em três
parcelas, sendo a primeira no mês subsequente a aprovação do novo sócio na Comissão de
Sindicância.



A administração do MBC poderá utilizar-se de relação de dados de convidados de sócios
obtidas em atividades do clube para selecionar candidatos ao Day Use Experience nas mesmas
condições que os indicados por sócios.



Este programa é por tempo limitado, podendo ser alterado ou suspenso a qualquer tempo
pelo MBC sem prévio aviso.

*Uso da piscina, sauna, tênis e squash nos horários permitidos a convidados. Para utilização de massagem o custo
da mesma deve ser pago na secretaria. Não está incluído o uso da academia.
*São de responsabilidade do convidado Day Use todos os consumos feitos nos restaurantes, lojas e salão de beleza
do clube.

