FICHA DE ADESÃO SÓCIO USUÁRIO COQUEIRAL PARK
Eu
ora contrata nte, solicito por meio do
preenchimento desta Ficha minha adesão ao plano de Sócio Usuário Coqueiral Park, bem como a dos meus
familiares, abaixo relacionado, a contar da data da assinatura. O contratante tem ciência de que o plano especial
ora ofertado apenas perdurará enquanto o mesmo mantém seu vínculo de associado ao SINTEPAV-PE e do que o
negócio jurídico em questão apenas envolve o mesmo e o contratado Coqueiral Park, sem que o SINTEPAV-PE seja
parte no contrato em questão, o qual apenas limita-se a viabilizar as melhores condições ofertadas aos seus
associados.
CONDIÇÕES DE ADESÃO
Cláusula 1a – Pela adesão e confecção da carteirinha dos sócios será cobrada uma taxa de R$ 20,00 (vinte reais). O
titular e seus familiares terão direito de uso das dependências do Coqueiral Park mediante apresentação de
carteirinha que será entregue pelo SINTEPAV-PE. Em caso de perda ou extravio da carteirinha, o usuário deverá
comunicar imediatamente ao SINTEPAV-PE para emissão de 2a via. Pela ré emissão será cobrado um valor de R$
5,00 (cinco reais).
Cláusula 2a – O titular terá direito a incluir como familiares a esposa e 02 filhos, menores de 18 anos de idade, os
quais serão de sua inteira responsabilidade. Em caso dos dependentes terem idade superior à estipulada nesta
Cláusula, será cobrado uma taxa mensal de R$ 25 (vinte e cinco reais).
Cláusula 3a – A carteirinha pertence exclusivamente ao usuário e não pode ser cedida ou transferida a terceiros. O
ingresso ao Coqueiral Park será liberado somente na presença do usuário titular.
Cláusula 4a – O valor da adesão mensal é de R$ 30,00 (trinta reais). As mensalidades serão cobradas com boleto
com vencimento no dia 05 (cinco) de cada mês. A primeira mensalidade será cobrada 30 dias após a adesão do
associado. O acesso ao Coqueiral Park será liberado somente depois do pagamento da mensalidade subsequente ao
mês anterior conforme regimento interno.
Paragrafo Único – O sócio usuário e seus familiares terão direito de uso de segunda a domingo. Fica resguardado ao
parque, 05 (cinco) dias durante o ano, o direito de não funcionar ao publico e sócios usuários. Caso isto ocorra sócio
e SINTEPAV-PE serão avisados com antecedência. O Coqueiral Park se reserva o direito de não funcionar todos os
equipamentos em dias de pouco movimento e períodos de chuvas.
Cláusula 5a – A presente adesão não isenta o titular dos pagamentos de eventos, festividades, aluguel de acessórios
e as atividades terceirizadas do parque, como tirolesa, passeios de mini buggy, passeios de pônei, entre outras. O
titular terá desconto de 40% (quarenta por cento) do preço de tabela conforme o regimento Interno.
Cláusula 6a – Não será permitido o ingresso ao parque com alimentos e bebidas de qualquer espécie, animais,
instrumentos musicais e equipamentos de som, ou qualquer tipo de equipamento que possa vir a perturbar o
ambiente e a tranquilidade dos demais clientes, bem como todo e qualquer tipo de arma, ficando desde já
autorizada a revista por pessoa credenciada. O titular responderá por seus familiares pelas violações cometidas
pelos mesmos ou procedimento em desacordo com o presente contrato e regimento interno, inclusive todo e
qualquer debito de consumo não quitado.
Cláusula 7a – O Coqueiral Park não se responsabiliza por promessas verbais ou declarações em desacordo com as
cláusulas do presente contrato. Os casos omissos no presente contrato serão decididos pela Diretoria do Parque e
do SINTEPAV-PE.
Cláusula 8a – As partes nomeiam o Fórum da comarca de Olinda para dirimir eventuais duvidas oriundas deste
instrumento.
E por estarem assim juntos e contratados firmam o presente em duas vias.

Olinda, _________________________
(Formado dd/mm/aa)

Contratante
_____________________________________
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FICHA DE ADESÃO SÓCIO USUÁRIO COQUEIRAL PARK N°

Nome do Titular:

Sexo:

Nacionalidade:

Estado Civil:

Data de Nasc.:

Naturalidade:

Profissão:

C.P.F.:

CI/RG N°:

Órgão Emissor e data:

Tel. Residencial:

Tel. Celular:

Whats:

E-mail:

U.F.:

Endereço:

N°:

Compl.:

Bairro:

CEP:

FAMILIARES
Cônjuge:

CPF:

Filha/o 01:

CPF:

Filha/o 02:

CPF:

Observações: Apresentar copia de CPF e Comprovante de Residência.

DECLARAÇÃO: “Pelo principio da boa fé contratual, todas as informações ora prestadas, inclusive sobre os familiares
serão de exclusiva responsabilidade do adquirente/titular”.

Olinda,
(Formado dd/mm/aa)

Titular

Coqueiral Park

__________________________________

__________________________________

Visto e carimbo:
SINTEPAV-PE

N° Associado SINTEPAV-PE do Titular
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