
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

MATRICULA:                                                                                                                   LOTAÇÃO:

ESTÂNCIA SOLAZERESTÂNCIA SOLAZERESTÂNCIA SOLAZERESTÂNCIA SOLAZER

VALOR DO TÍTULO CATEGORIA MENSALIDADE 2017 FORMA DE PAGAMENTO

ISENTO
ESPECIAL FAMILIAR

ARCO/SPM
R$ 40,78 DÉBITO EM FOLHA

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 ______________.
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______________________________________________ ______________________________________________

Representante SOLAZER Associado ARCO/SPM



 
FUNCIONAMENTO NORMATIVO 2017 
 
Este documento é anexo ao contrato, ficando um em poder do 
associado e outro com o clube. Leia com atenção! 
 
CARTEIRA SOCIAL - A carteira social é pessoal e intransferível, e 
obrigatória na frequência às sedes sociais, inclusive para dependentes. 
A má utilização das carteiras implicará em apreensão das mesmas, 
custo de emissão de novas carteiras e possibilidade de suspensão 
temporária de acesso ao clube. 
 
As carteiras solicitadas no ato da compra terão valor de R$ 44,00 cada, 
com validade de um ano e incluem a taxa de exame de piscinas. 
 
Os valores das carteiras sociais mudam sempre no mês de setembro e 
são comunicadas aos clientes por email e ou correspondência. 
 
REGULAMENTOS E NORMAS - Devem ser respeitados pelo 
associado, seus dependentes ou acompanhantes. Faltas graves, 
comportamento inadequado, desrespeito a diretores, funcionários ou 
demais associados poderão ser penalizados com aplicação de 
suspensão, impedimento de frequência nas sedes ou exclusão do 
quadro social com cancelamento do título. Placas e avisos é parte 
integrante das normas e regulamentos. 
 
Os regulamentos internos e normas de utilização e funcionamento dos 
clubes podem ser alterados, com as devidas publicações em nosso site: 
www.estanciasolazer.com.br  
 
MANUTENÇÃO E OBRAS - Podem ser feitas a qualquer tempo, 
visando o bem estar, segurança e conforto dos associados. 
Nesses casos, há possibilidade de eventual interdição, parcial ou total, 
do equipamento ou estrutura. 
 
PISCINAS - Têm regulamento oficial afixado no local e o acesso é 
permitido somente em trajes de banho. A triagem de pele é obrigatória 
por lei e tem validade de três meses. Os Clubes mantêm profissionais 
habilitados para realizar a triagem. 
 
CHURRASQUEIRAS do SOLAZER são individuais e cedidas 
somente através de reserva online, com direito de uso das 09:00 
às 16:45 horas.O atendimento online inicia-se na segunda-feira meia-
noite  e encerra-se as 16hrs da véspera da data escolhida.Exemplos: se 
deseja reservar uma churrasqueira para SÁBADO, poderá solicitar até 
sexta-feira às 16h; se deseja reservar uma churrasqueira para 
DOMINGO, poderá solicitar até sábado às 16h;O cancelamento da 
reserva tem prazo possível até as 8h da manhã da data reservada.Não 
ocorrendo o cancelamento  será considerada No show e poderá haver 
incidência de multa e/ou restrições para futuras reservas online. É 
permitido estacionar um veículo por churrasqueira, um segundo veículo 
pagará taxa de estacionamento: Verificar valor no ato da reserva. 

Valores das churrasqueiras. (Valores até setembro de 2017)  
 
*Segunda à sexta: churrasqueira de 1 a 27 R$15,00. Churrasqueiras 28 
e 29 R$60,00. (*alta temporada) 
Sábado: churrasqueira de 1 a 27 R$25,00. Churrasqueiras 28 e 29 
R$60,00. 
Domingo: churrasqueira de 1 a 27 R$35,00. Churrasqueiras 28 e 29 
R$60,00 
 
**As demais churrasqueiras são gratuitas, mas também 
necessitam de agendamento. 
 
As churrasqueiras têm regulamento próprio, fixado no local, e o 
desrespeito do mesmo poderá ser punido com impedimento do uso 
temporário ou definitivo. O prazo é determinado pela diretoria. 
 
O associado deve trazer a própria grelha no tamanho limite 50x50 cm 
ou espetos. O Solazer possui grellhas para locação ao valor de R$ 
20,00 cada. 
 
As reservas devem ser solicitadas e confirmadas através da internet no 
site www.estanciasolazer.com.br no Painel do Associado. O email e CPF 
do titular serão solicitados no momento da reserva, esteja com essas 

informações atualizadas. Escolha o setor desejado, confira os valores 
correspondentes e clique em Iniciar Reserva Neste Setor. 
 
Leiam atentamente as regras de uso, que deverão ser confirmadas, 
antes de prosseguir com a reserva. Outras informações poderão ser 
obtidas online no próprio sistema. 
 
Estes procedimentos são obrigatórios e é uma garantia para o 
associado e para o clube de que a reserva está formalizada. 
 
VISITANTES ACOMPANHADOS POR UM ASSOCIADO, não 
dependentes, pagam taxa de ingresso de R$58,00 reais adultos e 
R$29,00 reais criança de 05 a 12 anos, que inclui triagem de pele, com 
validade apenas para o dia. Crianças menores de 04 anos são isentas. 
Consulte tabela com valores promocionais para meio de semana e 
finais de semana de baixa temporada. 
Valores válidos até setembro de 2017. 
 
CARTÃO DE CONSUMO no SOLAZER - É obrigatório para todos os 
usuários do clube e deve ser registrado na secretaria, evitando 
transtornos em caso de perda. Leia o regulamento no verso do cartão. 
 
FUNCIONAMENTO RACIONAL - O funcionamento das sedes sociais 
segue o critério de alta e baixa temporada, variável durante os meses 
do ano, da seguinte forma: 
 
De Dezembro a 31 de janeiro (temporada): o Clube funciona de 
terça-feira a domingo das 9:00 às 17:00, abrindo as piscinas para 
uso de acordo com a demanda. 
 De fevereiro a novembro o Clube funciona aos sábados, 
domingos e feriados. 
* Poderão ocorrer mudanças nos horários dos clubes com a devida 
publicação no site www.estanciasolazer.com.br. 
 
EMPREENDIMENTO CONVENIADO: O SOLAZER possui convênio de 
uso da ILHA MORENA, em Caraguatatuba, associação com sede 
instalada em uma ilha fluvial do Rio Juqueriquerê e possui a seguinte 
estrutura: conjunto poli-esportivo – tênis, basquete, vôlei, futebol, em 
quadras cimentadas, areia e grama, salão de jogos, loja, conjunto 
aquático (05 piscinas, toboágua, sauna), restaurante e lanchonete, 
estacionamento, salão de festas e convenções, hotelaria (100 unidades 
com AR, TV e FRIGO), pista de skate, trilhas e praças, caiaques, 
pedalinhos e playgrounds. 
Consulte maiores detalhes no site www.ilhamorena.com.br 
 
Outros convênios poderão ser celebrados – em adição ou 
substituição do convênio firmado. As atualizações estarão 
sempre disponíveis em nosso site na internet. 
 
HOSPEDAGEM/HOTELARIA - As reservas para hospedagem devem 
ser solicitadas pelo associado ou dependente, nos telefones: SOLAZER 
(11) 4656 6905 e 4656 1300 ou por email 
solazer.hotel@multiclube.com.br.  
 
No empreendimento ILHA MORENA, as reservas poderão ser feitas 
pelo telefone (12) 3887 2344 ou pelo email 
reservas@multiclube.com.br. 
Consulte o site www.ilhamorena.com.br para maiores informações. 
Os valores da hotelaria sofrem variação de acordo com os meses de 
alta e baixa temporada. 
 
FALE CONOSCO! SAC - Serviço de Atendimento ao Cliente (11) 
2095.7777, das 9:00 horas às 18:00 horas, de segunda-feira a sexta-
feira ou pelo e-mail info@multiclube.com.br. 
 
Declaro estar ciente e de acordo com esta declaração que firmo em 
duas vias (uma em meu poder) de idêntico teor. 
 

_______________, ______de____________ de ________. 

 

 

__________________________________________ 
ASSINATURA DO CONTRATANTE 

 


