CONTRATO FAZENDINHA SOLAR CAETANO
PELO PRESENTE TERMO, A FAZENDINHA SOLAR CAETANO, INSCRITA
NO CNPJ 19.101.103/0001-76,COM ENDEREÇO SETOR HABITACIONAL SOL
NASCENTE CHÁC 69b, CEILÂNDIA SUL, BRASÍLIA-DF, TELEFONE DE
CONTATO 061 33777997 OU 061983307857. TORNA PÚBLICO A QUEM
INTERESSAR AS CONDIÇÕES GERAIS PARA CONTRATAÇÃO DE RESERVAS
EM

NOSSA

FAZENDINHA,

OBRIGANDO-SE

A

CONDIÇÕES

CUMPRI-LAS

E

ESTAS

QUE

SE

REALIZA-LÁS,

SUBMETE,
AS

QUAIS,

DEVIDAMENTE DIVULGADAS A SEUS CLIENTES QUE OPTAREM POR
REALIZAR RESERVAS COM A EMPRESA, SENDO QUE ASSINANDO, OU
CONFIRMANDO

A

RESERVA

POR

E-MAIL,

AUTOMATICAMENTE

ESTARÃO OS CLIENTES CONFIRMANDO E ACEITANDO AS CONDIÇÕES
ABAIXO DESCRITAS. PARA PREVENIR DISCORDÂNCIAS E EVITAR
CONFLITOS.
A seguir as condições ora estabelecidas e tornadas públicas, para que delas não se
alegue desconhecimento.
DO OBJETO DO CONTRATO
1. O presente tem por objeto a prestação de serviços de, Day Use (visitação) e
Eventos especiais pela contratada ao(s) seu(s) contratante(s).
1.1 Entende-se por:
Day use é uma modalidade de LAZER, por apenas um dia, sem pernoite. Neste dia o
visitante pode usufruir da estrutura do espaço e suas atividades. Inicia logo pela manhã e
encerra ao final do mesmo dia.

2. A reserva para o Day Use será considerada entre 08 horas e 30 minutos da
data de chegada, ate as 17:00 horas (de acordo com a publicidade).
3. Qualquer tolerância de horário, nas dependências da Fazendinha Solar
Caetano, esta condicionada a autorização expressa, caso contrario será
cobrado um valor de R$50,00 por hora ou fração excedente.
DAS FORMAS DE PAGAMENTO
4. As reservas de Day Use, somente serão confirmadas após o envio do
comprovante do pagamento do valor total, que pode ser feito por depósito,
transferência ou Pix para o Whatsapp (61) 983307857 ou (61) 33777997.
5. Nas compras por TED a reserva estara sujeita a confirmação após a
compensação do pagamento, que deverá ser no prazo de 72 horas antes da
data escolhida. Este prazo dependerá do volume de compras e sua
diponiblidade.

DO CANCELAMENTO
6. O prazo para cancelamento é de 72 horas antes do incio da reserva. Em
casos de cancelamento com periodo inferior a esse prazo, a Fazendinha Solar
Caetano fica no direito de descontar uma taxa de 30% do valor total pago ,
como taxas administrativas
a. Podendo tambem, caso aja interesse, seguindo o mesmo prazo de 72
horas, transferir os valores da reserva para outra pessoa respeitando
a disponibilidade de vagas e valores.
7. A solcitação de cancelamento deverá ser realizada através do e-mail
fazendinhasolarcaetano@gmail.com, destinado ao setor de reservas, a fim de
resguardar o direito de todos.
DAS PROGRAMAÇÕES
8. Toda e qualquer programação a ser realizada será divulgada através

dos canais de publicação da fazendinha e das nossas redes sociais,
podendo ocorrer alterações, sem aviso prévio, por motivo de força
maior ou de acordo com as condições climáticas.
DAS REGRAS
9.
Será permitida a entrada com alimentos, EXCETO bebidas em geral
nas dependecias da Fazendinha Solar Caetano.
10.
Fazemos uso de música ambiente em alguns locais, para tanto, não é
permitido o uso de equipamento sonoro automotivo.
11.
Não é permitodo a entrada de animais domésticos, alimentos e
bebidas. Em caso de desacordo será cobrado multa de R$ 100,00 em por
descomprir as regras aos visitantes.
12.
A critério da FAZENDINHA SOLAR CAETANO, veículos, mochilas,
isopores ou demais poderão ser inspecionados para verificação de segurança,
sem prejuízo à imagem do USUÁRIO.
13.
Não aceitamos o uso de Narguilé ou equipamento semelhante em
nenhuma de nossas dependências, inclusive dentro de nossas unidades
habitacionais. Em concordância com a LEI Nº 9.294, DE 15 DE JULHO DE
1996 Art. 2º É proibido o uso de cigarros, cigarrilhas, charutos, cachimbos
ou de qualquer outro produto fumígeno, derivado ou não do tabaco, em
recinto coletivo, privado ou público, salvo em área destinada exclusivamente
a esse fim, devidamente isolada e com arejamento conveniente. O que para
tal não possuímos.
14.
A Fazendinha Solar Caetano poderá fazer uso da imagem e video dos
visitantes em suas instalações em seus materias de publicidade e
propagandas, respeitando a integridade fisica e moral.
Fica acordado que este contrato é orientado pelo código de defesa do consumidor,
sendo instituído o foro de Brasília para dirimir quaisquer dúvidas.
FAZENDINHA SOLAR CAETANO

