
CHURRASQUEIRAS DO COPM 
RESERVAS E NORMAS PARA UTILIZAÇÃO 

 O COPM está disponibilizando churrasqueiras, localizadas em um quiosque 

próximo ao Espaço Família, para reserva por sócios.Para comemoração 

especiais,batizado,aniversário de caráter particular. 

 A reserva e utilização obedecerão às normas abaixo 

1. A reserva deverá ser feita pelo sócio titular, com o prazo de antecedência 

variando de um mês a um dia, da data de sua utilização. 

2. A reserva está condicionada a disponibilidade da churrasqueira, na data 

requerida e ao depósito da caução de R$100,00, que será devolvida dois dias 

uteis após a realização do evento. 

3. O acesso de convidados, não sócios do COPM, está condicionado ao pagamento 

de convite, no mesmo valor e nos mesmos termos de aceitação dos convites 

emitidos para a Praça de Esportes.A exceção se dá em relação ao número de 

convidados, que é fixado a no máximo 20 por evento.  

4. A liberação para o uso da churrasqueira reservada está condicionada a 

presença do sócio que fez a reserva, durante o churrasco. 

5. No ato da ocupação da churrasqueira, o sócio responsável deverá observar as 

condições dos equipamentos no seu respectivo Box no quiosque. Ele é o 

responsável por qualquer dano ou extravio verificado no local, por seu uso. 

Notando qualquer irregularidade, antes da utilização da churrasqueira, é 

necessário comunicá-la ao funcionário do COPM, responsável pelo local. 

6. Quando da realização de qualquer comemoração nas churrasqueiras, 

previamente agendada, o interessado deverá procurar a administração do 

Clube ou Plantão da Diretoria,para liberar o acesso das bebidas, alimentos, 

equipamentos e pessoal para o serviço, pela entrada de obras. ,Nas 

churrasqueiras não é permitida a cocção de alimentos em panelas elétricas, 

com uso de GLP ou ebulidores. 

7. A não ocupação do espaço reservado implica na não devolução da caução. 

8. Para o bom funcionamento do local, que é de uso coletivo, o Sócio , deve 

observar: 

 - Respeite o espaço do outro sócio, ao lado. 

 - Cuide para que alimentos e resíduos não caiam dentro das pias. 

 - Não coloque sobre as bancadas de granito, caixas de bebidas ou outros 

        objetos pesados. 

 - Não utilize aparelhos de som. 

      - Ao acender a churrasqueira, observe normas de segurança para a utilização 

        de inflamáveis e verifique se não há crianças por perto. 

      - Deixe o local limpo como o encontrou, ele é a extensão de sua casa. 

Estou ciente e de acordo com as normas de utilização acima. 

Belo Horizonte, ____ de _____________ 20____ 

 

Data do Evento: ____/___/20____       Horário de _______as_______ 

 

Cheque Nº______________ Banco:______________________ 

 

 

Assinatura do Sócio – Mat: __________Churrasqueira nº_____ 


