NORMAS DA ASSEB
1. EMISSÃO DE CONVITES
O SÓCIO TITULAR tem direito a 05 (cinco) convites por mês, não cumulativos, para o acesso de convidados ao
clube, que deverá ser solicitado, PESSOALMENTE pelo Associado ou mediante AUTORIZAÇÃO apresentada secretaria
da ASSEB.
Excedida essa quantidade, o CONVITE será cobrado no valor de R$ 10,00 (dez) reais.
Não será emitido CONVITE por telefone.
AUTORIZAÇÃO: Poderá ser realizada ESCRITA ou enviada através de EMAIL a ser confirmada no sistema da
Secretaria.
2. UTILIZAÇÃO DA SAUNA
SÓCIO: Acesso Gratuito, mediante a apresentação da carteira social.
CONVIDADO: Será cobrada uma TAXA, cujo pagamento deverá ser efetuado na secretaria da ASSEB.
3. EXAME MÉDICO PARA ACESSO ÀS PISCINAS
É obrigatória a apresentação da CARTEIRA SOCIAL, com o exame médico em dia para o acesso às piscinas.
SÓCIO: o exame é GRATUITO, sendo realizado nos finais de semana e feriados, entre as 10h00min e 15h00min.
CONVIDADOS: É cobrada uma TAXA, cujo pagamento deverá ser efetuado na secretaria da ASSEB.
4. ENTRADA DE VEICULOS
O acesso as dependências da ASSEB com veículos será da Seguinte forma:
 Período da Manhã: Das 09h00min às 10h00min.
 Período da Tarde: A partir das 17h00min às 18h00min.
Os casos excepcionais serão analisados e autorizados pelo Diretor de Dia da ASSEB.
5. CHURRASQUEIRAS
As churrasqueiras são distribuídas da seguinte forma:
- Tapiris nº 70, 88 e 55 (Galpão) – Reserva através de ALUGUEL.
- Tapiris nº 69, 74 e 85 – Reserva por SORTEIO para semana subseqüente.
- A inscrição para concorrer à churrasqueira do SORTEIO será através do Telefone 3226 51 31 ou Presencial na
Secretaria da ASSEB, até as 10h45min do Sábado e o SORTEIO ocorrerá as 11h00min. O Referido SORTEIO será para o
FINAL DE SEMANA SUBSEQUENTE.

- As demais churrasqueiras e as que não foram concorridas no sorteio, serão distribuídas na portaria da ASSEB, a
partir das 09h00min, nos sábados, domingos e feriados, observando-se, por escolha do sócio, a ordem de chegada.
- As churrasqueiras SORTEADAS e as marcadas no Mapa de churrasqueiras, quando não ocupadas até o
meio dia (12h00min) ficarão disponíveis para ocupação, exceto as churrasqueiras nº 70, 88 e 55 que são
reservadas através de aluguel.
.
6. PAGAMENTOS
As mensalidades vencem todo o dia 10. O associado que por ventura não receber o boleto para o pagamento deverá
requisitar a 2° via na secretaria do clube, por e-mail (secretariaasseb@gmail.com) ou telefone 3226-5131. Após a
inadimplência da 3ª mensalidade o sócio estará sujeito ao cancelamento da sua matricula. O pagamento de
mensalidade através de BOLETO, para sócios efetivos, somente será autorizada por falta de margem consignável, que
pagará o mesmo valor do Sócio Recreativo.
7. REFERENTE AO 13°
Conforme o estatuto da ASSEB será cobrado a 13ª mensalidade, 50% em junho (militares) ou julho (civis) e 50%
em dezembro. (Art. 31 do Estatuto).
8. CARTEIRA SOCIAL (2° VIA)
Em caso de perda ou roubo da carteira social o sócio deverá solicitar nova via na secretaria. O valor cobrado é de
R$10,00.
9. NORMAS DIVERSAS


BEBIDAS E ALIMENTOS: Não há restrição quanto à entrada, em qualquer horário, que o CONSUMO seja
realizado no horário de funcionamento da ASSEB;



As churrasqueiras de ALUGUEL e SORTEIO são obrigatórias a presença do RESPONSÁVEL.



Sempre que houver mudanças cadastrais o sócio deverá comunicá-las ao clube. Alterações de endereços,
telefones, e-mails e outros poderão ser feitas pessoalmente no clube, por telefone ou e-mail da secretaria.

10. JOIA DE MENSALIDADE


A cobrança de jóia referente à ADESÃO ao quadro social da ASSEB está liberada até o mês de Dezembro de
2018.
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