Polo Club Polomar Associação Desportiva

Termo de Acordo e Prestação de Serviços
DADOS DO ALUNO E/OU RESPONSÁVEL
NOME (responsável maior de 18 anos) ______________________________________________________________
NOME (menor de 18 anos) ________________________________________________ Data. Nasc. ____/____/_____
RG: __________________

Org. Exp. _________________

CPF: _____________________________________

Passaporte (Se Estrangeiro): ___________________________
Tel. _________________ Cel. _________________E-mail: _____________________________________________
End.: ________________________________________________________________________________________
Barrio: _______________________________ Cidade: _______________________________ Est.: ____________
Duração Contrato:

6 meses. Início __________ a _______de __________________de _______
12 meses: Início __________ a _______de __________________de _______

Tipo de Aluno/Serviço contratado:
O aluno acima adquire das Empresas Polomar, as seguintes prestações do(s) serviço(s) conforme as opções abaixo, e desde
já afirma ter ciência, aceita e assina este termo de responsabilidade, bem como ter lido as condições do nosso Regulamento
Interno, exposto em nosso site www.poloclub.polomar.com.br e renúncia, por quaisquer motivos, a qualquer direito de
ressarcimento financeiro por parte da Polomar.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Aluno iniciante, com pouca experiencia geral de equitação;
Aluno HCP-2 – Equitação aceitável, com pouca experiencia em bater bola e joga polo;
Socio HCP-1 ou >, que tenha efetuado exame de polo (ver regulamento interno) ou licença federal;
Visitante ou Jogador de polo não sócio, federado ou não;
Visitante ou Aluno de Polo para aula ou passeio a cavalo;
Cavalgada de 15min no campo, para criança;
Extras

Custos dos Serviços
1 – Alunos
•
Aula de Polo com Bater a Bola, com Instrutor, máximo 4 vezes
ao mês não cumulativas, (máximo 6 meses)
•
Aula extra
2 - Alunos HCP-2
•
Bater a bola, independentemente, sem instrutor, por 1h, com 2 cavalos,
ou bater bola por 15min seguida de prática de 4 chukker entre
alunos, (mínimo de 2), por 1h; (máximo 4 vezes ao mês não cumulativas
e máximo12 meses para se tornar um sócio com licença federada.)
•
Prática extra
3 - Sócios HCP-1 ou > federado
•
Bater a bola, independentemente, sem instrutor, por 1h, com 3-4 cavalos,
ou bater bola por 15min em seguida participar de prática, por 1h.
(máximo 12 meses para se tornar um sócio com titulo A)
•
Prática extra
4- Visitante ou Jogador de polo não sócio, federado ou não;
•
Bater a bola, independentemente, sem instrutor, por 1h, com 3-4 cavalos,
ou bater bola por 15min em seguida participar de prática, por 1h

(
(

)
)

R$
R$

500,00 mensal
100,00 cada

(
(

)
)

R$
R$

980,00 mensal
200,00 cada

(
(

)
)

R$ 1.680,00 mensal
R$ 300,00 cada

(

)

R$ 760,00/Cada
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5- Visitante ou Aluno de polo para aula e passeio a cavalo
•
Bater a bola, independentemente, ou com instrutor, por 1h, com 2 cavalos,
ou bater bola por 15min seguida de prática de 4 chukker entre
alunos e alunos Hcp.-2 (mínimo de 2), por 1h
•
Passeio (fazenda 1:30-2h) – mínimo 3 pessoas
•
Passeio (Praia) mínimo 3 pessoas
6– Cavalgada de 15min pelo Campo de Polo
•
Passeio acompanhado por um guia, de 15min, no campo de polo
7- Taxa Diversas
•
Taxa de Inscrição de Torneio (por pessoa)
•
Taxa para ambulância (se decidido pela maioria) - diária
•
Cavalo no Pasto com groom (mensalidade-socio)
•
Cavalo na Baia (mensalidade)
•
Cavalo no Pasto sem groom (mensalidade)
•
Cavalo na Baia para não sócio – diária
(custos incluindo 2kg de ração diária, sem veterinária, ferro)

(
(
(

)
)
)

R$ 570,00 cada
R$ 190,00 p/pessoa
R$ 220,00 p/pessoa

(

)

R$ 40,00 cada

(
(
(
(
(
(

)
)
)
)
)
)

R$
R$
R$
R$
R$
R$

760,00 cada
210,00 cada jogador
670,00
850,00
450,00
30,00

8- Green-Fee Socio A/B/E
O Green Fee será uma taxa anual e indexável, para uso da infraestrutura e campo de polo e fixada
conforme abaixo:
•

Para jogadores A/E

•

Jogador júnior (até 25 anos) B

R$ 4.500,00

ou membros da família de sócios A/E
(cônjuge e filhos menores 6-18 anos)

R$ 1.000,00

9- Aquisição de títulos para ser sócio.

Títulos A

Membros Sócio e jogadores, quota única ou múltiplas

R$ 18.000,00

Títulos B

Membros Socio Junior – Jogadores 18-25 anos. – Quota única

R$ 3.000,00

Titulos C

Membros Honorários – Não jogador – quota única

R$ 3.000,00

Titulos D

Membros Jogadores de Polo – Hcp > 4gols - quota única

R$

Títulos E

Sócio jogador com Inscrição na FIP - sem direito de voto
(Fase de decisão para ser sócio A máximo de 12 meses).

R$

500,00

500,00

Benefícios:
Sócio Título E - Jogadores

Restaurante
Hospedagem

Sócios Título A
Sócios Títulos A e B

Serviços Mensais
Restaurante
Hospedagem
Greenfee

10%
20%
10%
20%
30%
30%
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TERMO DE RESPONSABILIDADE E
ACORDO DE IMPLICAÇÃO DE RISCOS
D O S N O S S O S T R E I N O S, J O G O S E P A S S E I O S

Por este documento e em consideração da participação nas atividades de equitação com cavalos das Empresas Polomar
Ltda, Associação Polo Club Polomar para aulas, Treinos, Jogos e Passeios dentro ou fora do haras da Polomar Empreendimento
Ltda em pleno conhecimento do Regulamento Interno, eu estou ciente e concordo que neste momento assumo qualquer
responsabilidade por eventuais acidentes pessoais que possam vir a ocorrer, isentando completamente a empresa acima
citada, da responsabilidade de ressarcimentos por qualquer tipo de dano à pessoa ou propriedade.

1.

2.

Estou Ciente dos possíveis riscos que possam ocorrer na modalidade “jogo de polo”, bem como da obrigatoriedade do
uso de equipamentos adequados à sua prática.
1.1.

A Associação Polo Club Polomar fornecerá o material/equipamentos de uso pessoal apenas para aluno
matriculado até o limite de 5 aulas. Após este prazo, o aluno estará obrigado a adquirir o seu próprio material de
uso obrigatório, para participação nas aulas e/ou práticas. Entende-se por material de uso pessoal, a lista abaixo:

1.2.

Botas, tacos, joelheiras, luvas, capacetes, cotoveleiras, óculos, chicote, etc.

Estou ciente que a minha classificação/nível será feita pela avaliação do nosso Instrutor de Polo e/ou Comitê Esportivo,
nos casos de e estará sujeito às regras contidas no nosso Regulamento Interno, devendo o mesmo ser obedecido em sua
integra, sob pena de punições, conforme nele especificado

a

O aluno receberá uma cópia do regulamento no ato da sua matrícula o poderá ter visão de todos documentos
Estatuto, Termo de Acordo e Serviços, no site poloclub.polomar.com.br.

3.

Como participante, assumo toda e qualquer consequência dos meus atos (no período de duração das atividades e
naquele que antecede e ou sucede, que possa se relacionar com a atividade supracitada; e

4.

Eu, por mim mesmo, meus herdeiros, representantes legais e parentes próximos, isento e desobrigo a POLOMAR,
empregados e prepostos, sob qualquer vínculo, autoridades, agentes ou outros participantes, entidades patrocinadoras,
patrocinadores, anunciantes, voluntários, e, se aplicável, proprietários de locais usados para realizar o evento, de qualquer
responsabilidade legal, responsabilizando-me por todo e qualquer dano material ou moral por mim causado a terceiros;e

5.

Atesto que estou apto a participar desta atividade e asseguro estar em excelentes condições físicas e psicológicas, sendo
perfeitamente responsável por meus atos; e

6.

Que a POLOMAR cabe o direito de adiar, cancelar ou modificar qualquer treino, campeonato, ou simples atividade
relacionada a esse esporte sem aviso prévio, seja por motivos meteorológicos ou de segurança; e

7.

E que nenhum reembolso ou restituição do valor pago será requerido por mim, por meus outorgados legais, herdeiros ou
familiares por minha desistência durante a atividade; e

8.

Reconheço e assumo livremente todos os riscos conhecido ou não e estou ciente que a prática esportiva do jogo de polo,
bem como os seus treinamentos e as suas atividades relacionadas, ainda que devidamente orientada, está sujeita às
seguintes possibilidades e ou fatalidades: riscos à vida (acidentes); ferimentos sérios, lesões ou fraturas; ou perda de
propriedade (equipamentos, etc), assumindo assim, dessa forma, total responsabilidade pela minha participação; e

9.

Desde já tenho ciência que a POLOMAR não provém qualquer cobertura para minha assistência médica e ou hospitalar;
ao tempo em que também libero a mesma e quaisquer de seus membros, de qualquer perda, responsabilidade legal,
danos, ou custos, incluindo custos processuais e honorários de advogados que eles possam incorrer devido a minha
participação no clube.
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10. Pelo serviço ora contratado, pagarei à Associação Polo Club Polomar Ltda, o valor de R$ ____________
(.......................................................................................) mensais, a primeira vencendo no ato da assinatura deste Termo de
Responsabilidade e as próximas a cada dia 05 do mês;

a

O Associação Poloclub Polomar se reserva o direito de suspender provisoriamente as aulas dos alunos que não
estiverem com as suas mensalidades em dia; não podendo os mesmos, participar também de treinos e práticas.

b

As mensalidades em atraso deverão ser quitadas com a correção devida e multa de até 2% ao mês.

APÓS TER LIDO E COMPREENDIDO ESTE TERMO DE RESPONSABILIDADE E ACORDO DE IMPLICAÇÃO DE RISCOS E TENDO
COMPREENDIDO SEUS TERMOS, ENTENDO QUE ESTOU DESISTINDO DE DIREITOS SUBSTANCIAIS, ACEITO E CONCORDO COM SUAS
CLAUSULAS ATRAVÉS DE MINHA ASSINATURA ABAIXO, O QUE FAÇO LIVRE E VOLUNTARIAMENTE, SEM QUALQUER COERÇÃO.
(PARTICIPANTES MENORES DE 18 ANOS DEVEM TER A ASSINATURA NESTE DOCUMENTO DO PAI OU REPRESENTE LEGAL

Mata de São João, ___________de,

________________________ de 2020

ASSINATURA DO RESPONSÁVEL

Polo Club Polomar Associação Desportiva
Fazenda Jauara Km 59 Rod. BA 099 - S/N
Praia do Forte
Ba t +55 71 3667 3034
polo@polomar.com.br

48.280-000
Mata de São João
poloclub.polomar.com.br

