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NORMAS PARA ALUGUEL DO SÍTIO 

 A reserva só se efetivará após assinatura do Contrato de Locação e uma Entrada 
de 30% do valor da locação ou pagamento à vista, valor esse que não será 
devolvido em caso de desistência.

 Ficha dos participantes: O locador deverá preencher e entregar uma relação com

o nome completo e o número do documento de cada participante do evento.

 O pagamento total do sítio deverá ser efetuado com prazo de no mínimo 05 (cinco) 
dias antes do evento.

 Na assinatura do Contrato será exigido um cheque caução de R$ 500,00 
(quinhentos reais), sendo devolvido após o evento se não houver nenhum 
ressarcimento.

 O horário de entrada no sítio será a partir 16:00 horas até às 20:00 horas 

(conforme constar no contrato de locação).

 Está incluído no valor do contrato a utilização da sauna por 1 hora/dia. O período 
excedente terá um custo de R$ 15,00 por hora. O horário de utilização da sauna 
será de 11:00 às 12:00 horas ou a combinar (no máximo até as 18:00 hr). O 
funcionário do Sítio é o único responsável e apto a ligar e desligar a sauna.

 A primeira queima de lenha da lareira e do fogão será por conta do sítio. A partir 

daí, o locador poderá adquirir a lenha a um custo de R$ 15,00 o saco.

 O locador deverá deixar o sítio nas mesmas condições de entrada, principalmente 

quanto à limpeza dos utensílios de cozinha.

 Preço da locação: a combinar.

Obs: As cachoeiras próximas estão localizadas em propriedades particulares fora 
da área do sítio. Não nos responsabilizamos pelo acesso e visitas.
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REGULAMENTO 

FICA PROIBIDO A TODOS OS USUÁRIOS DO SÍTIO 

 Estacionar veículos fora da área marcada;

 Alterar a disposição dos móveis e camas da casa;

 Andar de patins, skate, bicicleta ou moto na grama;

 Sujar, pregar ou colar cartazes ou pregos nas paredes internas e externas da casa 

ou do salão;

 Entrar molhado dentro de casa;

 Jogar papel higiênico ou outros objetos dentro dos vasos sanitários ou no chão dos

banheiros; “USE AS LIXEIRAS!”

 Jogar copos ou descartáveis na grama ou no chão; “USE AS LIXEIRAS!”

 Levar copos e garrafas de vidro para a beira da piscina;

 Entrar na piscina com óleo bronzeador, exceto com protetores;

 Lavar crianças sujas de areia na piscina; “USE AS DUCHAS!”

 Jogar objetos e pedregulhos na piscina;

 Enfeitar a piscina com balões, ou se enfeitar, providenciar a retirada dos balões

que estourarem, se responsabilizando no caso de entupimento da piscina;

 Utilizar o fogão como churrasqueira;

 Jogar bola no campo de futebol com chuteira de trava. Use somente chuteira 

soçaite ou tênis;

 Levar qualquer tipo de animal para o Sítio (cachorro, gato, hamster...);

 A fauna e flora existentes no local, sendo patrimônio de todos, a cada um cumpre 

zelar pela conservação e preservação, ficando PROIBIDO a retirada de plantas ou 

depredação.
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RECOMENDAÇÕES 

 Que os pais ou responsáveis olhem as crianças para que não afoguem

na piscina, no rio ou no lago que tem profundidade de até 1,80 metros

 Ao usar a piscina, entre somente com roupas apropriadas de banho

(biquíni, maiô, sunga, calção de banho);

 Não ligar vários chuveiros de uma só vez, pois a chave pode cair;

 Recorrer ou solicitar ajuda da responsável pelo sítio em caso de dúvida.


