Normas de montagem
e desmontagem
HORÁRIO
Os veículos para transporte de materiais contratados para o evento terão acesso ao
interior do Clube, exclusivamente, nos seguintes horários:

segunda à sábado

domingo

das 7h30 às 11h30
das 6h às 9h
das 14h às 17h
ATENÇÃO: em hipótese alguma os veículos poderão permanecer no interior do Clube
fora dos horários acima estipulados.
*Aos domingos, fora do horário de carga e descarga, os portões só estarão abertos
mediante solicitação prévia.

CARGA E DESCARGA
No Salão de Festas & Eventos:
pela escada de concreto localizada próxima a portaria central do Clube, que dá acesso ao
lado do palco;
Nos salões Hannover, Baviera e Bremen: pela porta de serviço da Sede Social,
localizada ao final do caminho alternativo;
No Salão Panorâmico: pela porta de serviço da Sede Social, subindo a escada de
serviço até o 3º andar e após subindo a escada social até o 4º andar;
ATENÇÃO: o elevador pode ser utilizado para transportar materiais leves;
Salões DCG e Dona Leopoldina: pela portaria da Rua Dona Leopoldina, 313;
Salões Hannover, Baviera, Turner, Bremen, Panorâmico, Bolão e Galpão: pela
Américo Vespúcio, 580;
Não é permitido o uso do elevador para carga;
Galpão Crioulo: não é permitido carro de fornecedor e de locatário em frente ao
salão para carga e descarga, e sim em frente aos pilotis que estão localizados próximos ao
Restaurante do Tênis.

Demais dependências são alimentadas por 110v e 220v.
as

;
Nos salões que são livres de economatos, não é permitido o uso de fornos elétricos
que não tenham recebido a autorização do STU em até 72h antes do evento.

Tapadeiras, painéis e similares devem, obrigatoriamente, manter vão livre mínimo de
3m das portas de saída, saídas de emergência e rotas de fuga;
Instalação de equipamentos em altura superior a 2m ou acesso ao teto do Salão de
Festas e Eventos deve-se, obrigatoriamente, consultar previamente o STU;
‘
;
b
s civis e seguranças deve ser feita, obrigatoriamente,
diretamente com a empresa credenciada junto ao Clube;
O uso de “DRONES” será permitido ao locatário desde que encaminhe ao Setor de Locações
e Eventos, em até 72h da data agendada para o evento, a autorização de uso específico
fornecido pela ANAC (Agência Nacional de Aviação Civil), conforme Portaria DAC 207.

