REGRAS DE UTILIZAÇÃO

Com o Clube Apê Morana, você pode curtir a área de lazer do seu
empreendimento antes mesmo do seu imóvel ficar pronto! Isso porque a
infraestrutura do Playground, Miniquadra Esportiva e Brinquedoteca/Sala de Jogos
são liberadas para utilização nos finais de semana (das 9h às 18h), assim que as obras
da área de lazer são finalizadas.
Além disso, você pode usufruir do Salão de Festas mediante confirmação de
reserva. A solicitação deve ser feita através do e-mail clubeape@morana.net, com as
seguintes informações: nome do empreendimento, nome completo do comprador do
imóvel, data e horário desejados, número de convidados e tipo de evento.
Para que todos possam usufruir do espaço, fique atento às regras de utilização.
•
O Salão de Festas só estará disponível para utilização nos sábados e domingos,
das 9h às 18h;
•
A reserva para utilização do Salão de Festas só pode ser solicitada pelo
comprador do imóvel;
•
Somente clientes adimplentes, ou seja, que estejam cumprindo todas as
obrigações previstas no(s) contrato(s) firmado(s) com a Encorp Morana e com o
agente financeiro poderão realizar reserva para o Salão de Festas;
•
Cada futuro morador poderá efetuar a reserva para uso do Salão de Festas, no
máximo, uma vez até a entrega do empreendimento, para que seja possível o uso
por todos;
•
A Miniquadra Esportiva, o Playground e a Brinquedoteca/Sala de Jogos estão
disponíveis para a utilização de todos os clientes do empreendimento, portanto,
durante o seu evento no Salão de Festas, outros clientes poderão utilizar estas
áreas;
•
O Clube Apê Morana destina-se a festividades de pequeno porte, de cunho
familiar, com 12 mesas de 04 lugares e 48 cadeiras, duas geladeiras, dois
cooktops, churrasqueira, talheres de aço inox, pratos de porcelana branca e
copos de vidro para 48 pessoas;
•
As piscinas NÃO estarão disponíveis para utilização, que só ocorrerá após a
entrega total do empreendimento;
•
O Salão de Festas, Brinquedoteca e Sala de Jogos NÃO possuem ar condicionado;
•
O Clube Apê Morana não estará disponível para utilização durante o período de
22/12/2018 a 30/12/2018 e 02/03/2019 a 26/05/2019;
•
A reserva estará confirmada apenas quando o cliente receber a resposta positiva
da Morana, o que dependerá da disponibilidade de datas no momento do envio
da resposta.

