SINDICATO DOS TRABALHADORES NAS INDUSTRIAS E OFICINAS
MECÂNICAS DE JOINVILLE E REGIÃO – FILIADO A CUT.
BASE TERRITORIAL (Joinville -São Bento do Sul – Mafra – Rio Negrinho Campo
Alegre – Barra Velha – Garuva)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------REGULAMENTO PARA USO DA COLÔNIA DE FÉRIAS
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Não instalar qualquer espécie de fogão/ micro-ondas e forno elétrico no interior do apartamento.
Horário para uso da cozinha das 07:00 às 22:00horas.
Não limpar peixe e outros alimentos fora do local apropriado.
Colocar os lixos em sacos plásticos e depositá-los no lugar indicado.
O apartamento e a cozinha deverão ser devolvidos limpos e o refrigerador descongelado e seco.
A chave do apartamento será entregue somente ao associado (a) ou ao seu dependente.
Para uso da colônia, as chaves serão entregues das 07:00 às 21:00 horas.
Todos os acompanhantes estão sob a responsabilidade do associado.
O apartamento deverá ser entregue até às 18:00 horas do último dia reservado.
É proibido estacionar os veículos sobre as calçadas.
NÃO É PERMITIDO ANIMAIS nas dependências da COLÔNIA DE FÉRIAS.
APÓS às 22:00 horas NÃO SERÁ PERMITIDO SOME NENHUM TIPO DE JOGO NA PARTE INTERNA E
EXTERNA DO APARTAMENTO.
NÃO É PERMITIDA A VISITA DE PESSOAS QUE NÃO ESTÃO RELACIONADAS NA GUIA DE RESERVA
NAS DEPENDÊNCIAS DA COLÔNIA DE FÉRIAS.
O SINDICATO NÃO SE RESPONSABILIZA POR PERTENCES DEIXADOS NO APARTAMENTO E ROUBO
DE VEÍCULOS NO PÁTIO DA COLÔNIA.
UTENSÍLIOS À DISPOSIÇÃO DO ASSOCIADO NO APARTAMENTO E NA COZINHA
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UMA cama de casal com colchão (QUARTO)
DOIS beliches com colchões (QUARTO)
SEIS travesseiros (QUARTO)
UMA geladeira (QUARTO)
UMA mesa com TRÊS banquetas (QUARTO)
UM guarda-roupa (QUARTO)
UMA vassoura, uma lixeira, um pano de chão, um balde (QUARTO)
UMA pia (COZINHA)
UM armário (COZINHA)
UM fogão (COZINHA)
SEIS garfos, SEIS colheres, SEIS facas (COZINHA)
SEIS pratos (COZINHA)
SEIS xícaras (COZINHA), SEIS pires (COZINHA)
UMA travessa (COZINHA)
UMA leiteira (COZINHA)
(E ALGUMAS PANELAS)

Declaro que recebi o apartamento com os utensílios acima relacionados e que me responsabilizo pelo
pagamento de qualquer item que estiver danificado ou extraviado.
OBS.: A administração da COLÔNIA DE FÉRIAS poderá em qualquer momento de uso das dependências,
pedir a identificação dos usuários. Sendo que notada a presença de pessoas que não constam na GUIA DE
RESERVA, o associado deverá pagar no ato uma taxa adicional particular, ou perderá o direito de uso do
apartamento. O associado que não cumprir este regulamento, perderá o direito de fazer suas reservas.
CANCELAMENTO: Nos casos de DESISTÊNCIA o cancelamento deverá ser feito até 24 horas antes do
primeiro dia reservado junto a RECEPÇÃO DO SINDICATO. Se não realizar o cancelamento, será feito o
desconto normal.
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