
  
S O L I C I T A Ç Ã O  D E  L O C A Ç Ã O   

ESPECIAL; SHOWS; FORMATURAS  

 
Á 
Diretoria da Associação Atlética Ponte Preta Country Club - VALINHOS / SP 
Eu, _________________________________________________________________________________residente e domiciliado à 

Rua_______________________________ ,  n.º_____Bairro _________________________, na cidade de________________-__  

cep______________-__fones:(res.)____________________(coml.)__________________ (cel.)__________________Portador do 

RG:__________________-____ CPF:____________________-____ Empresa:__________________________________________ Nome 

Fanatasia__________________________________________Rua:______________________________________________ 

nº.__________Bairro___________________________Cidade____________________________-___CEP___________-_______ 

CNPJ_______________________/__________I.E________________________________ Solicito a V.Sa., autorização para locação do: 

        SALÃO DE FESTAS                  GINÁSIO SOCIAL E ESPORTIVO COM USO COZINHA ***; 

                                                        GINÁSIO SOCIAL E ESPORTIVO SEM USO DA COZINHA  
 

dia _____/______/_____(____________), para realização do evento                        BENEFICENTE;             SHOWS;                 FORMATURA;  

_________________________________________________________________________com início previsto para as ______h. com 

aproximadamente    convidados termino previsto para às ________h. 

                                              Conj. Mesa redonda com 6 cadeiras sociais – R$15,00 = R$____  __)  

A cozinha do Salão de Festas (Restaurante) contém: 01 geladeira pequena; 01 fogão seis bocas SEM gás; 01 freezer, 02 mesa passarela;      

02 churrasqueiras de tambor. 

                             A partir das 18h00: será acrescido o valor dos seguranças (sendo 03 seguranças no Ginásio Social= R$ 450,00 E  

                                                                                                                                                  02 seguranças no Salão de Festa= R$ 300,00); 

1º- Locações c/ condições especiais  
    Associações e Entidades Assistenciais da cidade de Valinhos: 

                                                Salão de Festas: R$ 1.000,00                                Ginásio Social: R$ 1.500,00 
    Associações e Entidades Assistenciais da Região Metropolitana Campinas: 

                                                Salão de Festas: R$ 2.000,00                                Ginásio Social:  R$ 3.000,00 
 

2º- Locações para:                      Formaturas, Feiras, Confraternizações, Palestras e Convenções R$ 4.000,00                         
                                                   Shows          R$ 6.000,00                   

***Obs: Ginásio Social COM USO da cozinha, será acrescido o valor de R$ 500,00;    
   
Associações e Entidades Assistenciais (item 4) – (cheque caução R$ 3.000,00 três mil reais);      

SHOWS ou Formaturas (item 4) – (cheque caução R$ 20.000,00 vinte mil reais); 

 Estando ciente do seguinte: 

1. A locação refere-se a apenas o espaço citado acima e que poderá haver coincidência de eventos em outro espaço do clube; 
2. Somente poderei ocupar (utilizar) a dependência escolhida, a qual estará disponível para preparação ou decoração a partir das 08 

horas do dia da festa, NÃO SENDO PERMITIDO O USO DE ADESIVOS NAS PAREDES E VIDROS. O horário para o término é até às 02 
horas do dia seguinte, com tolerância máxima de 30 min ou conforme acordado em contrato; 

3. Serei responsável pelo recolhimento das Taxas de Direitos Autorais junto ao ECAD, correspondente a 10% do valor deste contrato 
para música ao vivo e 15% para música mecânica. 

4. Deixarei um cheque nominal, referente ao depósito de caução;  
5. Estou ciente que pagarei,  no  ato da assinatura do contrato de  locação, o  valor  de R$ _________________ 

(__________________________________________________), ou conforme acordado em contrato. 
8.    Comprometo-me na assinatura do contrato, contatar imediatamente o ECAD para tratar do recolhimento dos 
 Direitos Autorais. Fone (19) 3234-4898. 
          Nestes Termos, Pede deferimento.                                                                    Valinhos,  _____de    de 20____ . 

  
                   ____________________________ 
                           Assinatura do Solicitante 

  

       Valor mínimo 
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