DEPARTAMENTO DE PESCA E NAUTICA – DPN

Das reservas de alojamentos para associados
1) As reservas de associados para o Departamento de Pesca e
Náutica - DPN deverão observar as seguintes instruções:
a) As reservas devem ser processadas junto à Secretaria do clube,
presencialmente, por e-mail, Whatzapp e telefone em horário
comercial. Reservas via rede sociais fora do horário de expediente
da secretaria serão processadas no dia seguinte;
b) Os associados poderão optar por reservas em três tipos de
alojamentos, gratuitamente ou mediante pagamento de diárias nos
seguintes casos:
b.1 – alojamentos simples, sem ar e frigobar, gratuitamente;
b.2 – alojamentos somente com ar-condicionado com diária
conforme tabela de preços DPN;
b.3 – Alojamentos com ar-condicionado e frigobar com diária
conforme tabela de preços DPN
2) – Os pagamentos de diárias deverão ser realizados via PIX
(chave
e-mail,
bcc.financeiro@gmail.com),
transferências
bancárias
(Banco Bradesco ag. 0606, C/C: 108599-9) ou inclusão na TCP, neste caso
mediante
autorização
expressa
do
associado
via
e-mail
(bcc.secretaria@gmail.com), WhatsApp (61 97403-6643) e/ou presencialmente
com assinatura em formulário próprio.
3) –Os pagamentos de diárias deverão ocorrer antecipadamente à
confirmação da reserva, sendo que para os alojamentos com diárias será feita,
no ato da solicitação, uma pré-reserva com prazo de até 24 horas, e em não
havendo o respectivo pagamento neste prazo, será cancelada, tida como
desistência.
4) – Os associados poderão levar convidados para hospedagem no
mesmo alojamento, sendo a diária consignada ao alojamento, com valor único
independente do número de convidados no mesmo alojamento.
5) – Para os alojamentos com ar-condicionado e frigobar não poderão
serem feitas reservas para uso exclusivo de convidados, que neste caso serão
considerados visitantes, e terão suas diárias como tal na forma estabelecida na
tabela de preços DPN
6) – Caso o associado faça reserva com pagamentos de diárias para
mais de um alojamento, será cobrada também diária referente a esse segundo
alojamento. E assim sucessivamente.

7) - O associado que desistir da reserva sem comunicação à Secretaria
do BCC com antecedência mínima de cinco dias, ou não ter seu
comparecimento no período reservado, não terá direito à devolução das diárias
pagas, e estará sujeito à multa correspondente `30% (trinta por cento) do valor
da TCP.
8) – A permanência do convidado está condicionada à presença do
associado por todo o período da reserva.
9) – Não é permitida a permanência ou circulação de animais nos
alojamentos.
10) – Os associados e convidados deverão levar as suas próprias
roupas de cama e banho, podendo, no entanto, condicionada à disponibilidade,
alugá-las conforme valores estabelecidos na tabela de preços DPN.
11) - Não é permitido o acesso nos alojamentos com comidas e
bebidas que não as fornecidas pelo concessionário do restaurante.
12) - Fica estabelecido o prazo máximo de 7 (sete) dias para as
reservas de alojamentos destinadas a associados na categoria CADE.
13) - Nas diárias não estão inclusas quaisquer outras despesas, tais
como café da manhã, refeições ou referentes a quaisquer consumos, devendo
essas despesas serem pagas ao concessionário do restaurante.
14) - Os associados poderão alugar barco para pesca ou passeio nas
condições constantes da tabela de preços do DPN.
15) - Os valores da Tabela de Preços DPN poderão ser alterados
conforme necessidades e por decisão da Diretoria Executiva.

