
CONTRATO DE ADESÃO E FUNCIONAMENTO NORMATIVO  

ASSOCIADOS ARCO/SPM E SOLAZER                Matrícula Solazer 

O Regulamento abaixo deve ser respeitado por todos os associados, hóspedes e conveniados. 

CARTEIRAS SOCIAIS, ACESSO AO CLUBE E EXAME DE PISCINA: a carteira social é obrigatória na frequência às sedes sociais. O 
associado ARCO/SPM SOLAZER está isento do pagamento, incluindo a taxa de exame de piscina. As carteiras sociais devem estar 
acompanhadas de documento de identidade. 

 PISCINAS: as piscinas têm regulamento oficial afixado no local e o acesso é permitido somente em trajes de banho. O exame de piscina é 
obrigatório por lei e tem validade de três meses. O clube tem profissionais habilitados para realizar este procedimento. 

CHURRASQUEIRAS: são individuais e cedidas somente através de reserva com direito de uso das 9:00 às 17:00 horas. A reserva deve ser 
solicitada de quarta a sexta-feira das 9:00 às 17:00 horas no telefone 4656-1300. A reserva fica garantida até as 10:00 horas da manhã, depois do 
que será cedida a outro associado. É permitido estacionar um veículo por churrasqueira e um eventual segundo veículo será permitido com 
pagamento de taxa extra de R$ 20,00. Não é possível estacionar um terceiro veículo. 

FUNCIONAMENTO DAS SEDES: 

SOLAZER  

• De outubro a março o clube funciona de quarta a domingo, abrindo as piscinas para uso de acordo com a demanda. A sede abre das 
9:00 as 17:00. No horário de verão, quando há movimento, o horário de funcionamento é estendido. 

• De abril a setembro o clube funciona aos finais de semana e feriados, época em que os dias de semana são utilizados para manutenção. 

A ILHA MORENA funciona somente aos finais de semana e feriados. De 15 de dezembro a 31 de janeiro, o funcionamento é diário. 

HOSPEDAGEM 

Todos associados ativos da ESTÂNCIA SOLAZER tem direito a 50% de desconto da Tabela Balcão de Hospedagem, inclusive na Ilha 
Morena, em Caraguatatuba. Os valores de hospedagem sofrem variações de Baixa e Alta Temporada. Os mesmos devem ser sempre consultados 
por telefone e as reservas devem ser feitas com antecedência. 

Em alta temporada e feriados são elaborados pacotes especiais, com mais de duas diárias de duração. 

As reservas deverão ser feitas com depósito de 40% do valor do pacote e o não cancelamento com até 72 horas de antecedência da data de 
entrada não dá direito à devolução de valores. 

As reservas para hospedagem devem ser solicitadas por telefone. No SOLAZER: (11) 4656-6905 E 4657-1418. Na ILHA MORENA: (12) 3887-
2344. 

REGULAMENTOS, NORMAS E TAXAS 

Todos os associados, dependentes e convidados devem respeitar as normas de funcionamento do clube e avisos afixados. O associado titular é 
responsável pelos atos de seus dependentes e convidados. Comportamentos inadequados e desrespeito a funcionários e outros associados 
poderão gerar suspensão temporária ou impedimento de freqüência do clube e seus parceiros; 

Os associados terão direito de incluir o cônjuge, pais/sogros e filhos solteiros até 21 anos. Pessoas que não possuem este vínculo familiar 
pagarão taxa de visitante ao valor de época; 

O valor da mensalidade no ano de 2016, incluindo as carteiras sociais e exames de piscina, é de R$ 38,05 (trinta e oito reais e cinco centavos). A 
correção é anual e se aplicará sempre no mês de janeiro, usando como base o IGPM. 

Os valores serão debitados mensalmente da folha de pagamento. 

O cancelamento do contrato deverá ser feito por escrito a qualquer tempo, paralisando a mensalidade no mês subsequente à solicitação, sem 
prejuízo ao SOLAZER e ARCO/SPM dos valores ora pagos. 

Através deste documento e do vínculo mantido com a ARCO/SPM, autorizo o desconto em minha folha de pagamento do valor referente a 
mensalidade de adesão constante neste instrumento. 

Declaro estar ciente e de acordo com o descrito neste documento, que firmo em duas vias (uma em meu poder) de idêntico teor. 

 

São Paulo, _______, de ______________________ de __________ 

________________________________  

                   Assinatura do associado 

Matrícula 

   Lotação                                            



Nº

NOME: CPF:

RG: DATA NASC.:  NACIONALIDADE:

END. RESID.: Nº:                     CEP:

FONE RESID.: BAIRRO: CIDADE:

END. COM.: Nº:                     CEP:

FONE COM.: BAIRRO: CIDADE:

CELULAR: E‐MAIL:

CORRESP.  (    )  RESID.   (     ) COM. PROFISSÃO: ESTADO CIVIL:

Grau de Parentesco Data Nascimento

QUALIFICAÇÃO DO SUBSCRITOR ‐ Preencha com clareza em letras de forma:

DECLARAÇÃO DOS DEPENDENTES  ‐ Entende‐se como dependentes diretos: esposa (o), filhos e enteados solteiros com até 21 anos de 
idade, pais e sogros, respeitanto o limite de 07 pessoas.

Nome

1

ESTÂNCIA SOLAZER

VALOR DO TÍTULO CATEGORIA MENSALIDADE 2014 FORMA DE PAGAMENTO

ISENTO
ESPECIAL FAMILIAR

ARCO/SPM
R$ 38,05 DÉBITO EM FOLHA

2

3

7

4

5

6

Declaro concordar com os termos descritos no contrato de adesão e funcionamento normativo e que fica em meu poder uma cópia do material neste ato 
assinado, sendo de minha responsabilidade o cumprimento das regras aqui explícitas, além da ciência de meus dependentes e convidados. Itens não 

previstos, serão administrados caso a caso.

Declaro ainda estar ciente das condições de pagamento, conforme contrato de adesão e funcionamento normativo associados ARCO/SPM e 
SOLAZER.

 _________________________________________________, ________ de ___________________________ de ______________.

______________________________________________ ______________________________________________
Representante SOLAZER Associado ARCO/SPM


