REGULAMENTO DE GAMÃO DO MARINA BARRA CLUBE
1. OBJETIVO
Estabelecer harmonia entre os usuários e o clube, traçando as linhas mestras para o bom
funcionamento da atividade.
2. O USO DOS TABULEIROS
2.1 – O uso dos tabuleiros por sócios e seus dependentes é gratuito e vinculado a assinatura no livro de
controle existente no quiosque do Tênis.
2.2 – O uso dos tabuleiros é restrito a maiores de 18 anos.
2.3– O uso dos tabuleiros terá prazo de uma hora, podendo ser estendido caso não haja outros
interessados registrados na folha de reserva.
2.4 – O tabuleiro pode ser retirado por um ou dois sócios que jogarão simultaneamente.
2.5 – A responsabilidade sobre o tabuleiro, para fins de ressarcimento, será de ambos os sócios, em
caso de retirada simultânea, ainda que a devolução seja feita por um só.
2.6- Os jogadores podem levar o tabuleiro para jogar em quaisquer dependências do clube, desde que:
2.6.1 Não haja risco de dano ao tabuleiro ou as peças;
2.6.2 Haja permissão do setor este tipo de atividade;
2.6.3 Não haja prejuízo do horário para devolução do mesmo;
2.6.4 Não é permitido retirar o tabuleiro e suas peças das dependências do clube em qualquer
hipótese.
2.7 - Em caso de dano ao tabuleiro ou peças o(s) responsável(is) pelo tabuleiro será(ão) cobrado(s)
R$ 540,00.
2.8 – Não é permitida a passagem de responsabilidade sobre o tabuleiro e peças de um sócio para o
outro sem a entrega formalizada e conferência do material no local de retirada do tabuleiro.
2.9 – Não é permitida a entrega de tabuleiro em local diverso da retirada do mesmo, sob pena de
impedimento de nova retirada pelo sócio por prazo estipulado pela Diretoria Executiva.
2.10 – Será considerada como devolução a assinatura do sócio que retirou o tabuleiro no livro de
controle no campo devolução, cabendo ao funcionário do setor conferir com o sócio as peças do jogo
antes de permitir a assinatura.
3. DO HORÁRIO DE USO
3.1 - O clube disponibiliza 3 tabuleiros no quiosque do Tênis no horário de segunda à sexta de 7h às
22h e sábados, domingos e feriados de 7h às 21h.
4. RESERVA DE TABULEIROS
4.1 – Para que a reserva seja efetivada é necessário à assinatura física dos jogadores na folha de
reserva.

4.2 – Os nomes dos jogadores que constarem da marcação não poderão ser substituídos, sob pena de
perderem o direito de uso do tabuleiro naquele horário, sendo dada prioridade na marcação os
jogadores registrados na seqüência.
4.4 – É proibida a marcação no quadro de horários de jogadores que já estejam jogando ou já marcados
em outro horário.
4.5 – É proibida a marcação dos tabuleiros por telefone.
4.6 – Os jogadores terão 10 (dez) minutos de tolerância para retirar o tabuleiro. Findo este prazo, os
jogadores marcados perderão suas reservas, sendo dada prioridade na marcação aos jogadores
registrados na seqüência.
4.7 – Os únicos jogos que poderão ser marcados com antecedência são aqueles relativos aos desafios
de Ranking ou aos jogos de torneio.
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