
Locação de Salas de Treinamento e Espaço de Eventos

Regulamento

O presente regulamento serve para nortear o processo de locação de qualquer
um dos espaços disponíveis para locação da Casa de Cultura de Jacarepaguá.
Ao locar um dos nossos espaços, o locatário declara ter conhecimento do
presente regulamento e que está de acordo com as suas disposições, conforme
parágrafos elencados abaixo, como segue:

1) Reservas
As reservas para locação dos espaços devem ser feitas com, no mínimo, 5 (cinco)
dias de antecedência, por e-mail ou telefone, junto à administração da Casa de
Cultura, através do e-mail contato@casadeculturajpa.com.br ou pelo telefone
(21) 3256-5641 (21) 96429-7838.

A reserva será feita mediante o aceite deste regulamento e preenchimento de
ficha cadastral, onde serão informados os dados do locatário, a data e a duração
do evento, as necessidades estruturais e o número de participantes.

Havendo interesse no fornecimento de Coffee Break e/ou Welcome coffee, o
locatário deverá solicitar o seu fornecimento no mesmo dia da reserva, mediante
pagamento integral do buffet. O valor será estabelecido com base no serviço
selecionado multiplicado pelo número de participantes, conforme tabela em
anexo. A contratação de fornecimento do buffet está condicionada ao número
mínimo de 10 (dez) participantes.

No ato da reserva será cobrado um adiantamento de 50% do valor da locação.
O saldo restante do valor da locação, deverá ser pago até o dia do evento, antes
da sua realização.

O pagamento da reserva e saldo restante da locação poderá ser feito por meio
de transferência bancária ou dinheiro. Não serão aceitos cartões de débito,
crédito ou cheques.

A reserva é um compromisso de uso do espaço e o cancelamento deverá ser feito
de acordo com os critérios estabelecidos no item 5 deste regulamento, estando
sujeitas a penalidades por infração.

2) Serviços Incluídos
A locação de qualquer espaço da Casa de Cultura de Jacarepaguá dá direito
ao uso de internet WiFi por todos os participantes e a toda estrutura disponível
do espaço locado. Também estão inclusos no preço o uso de equipamento de
projeção, ar-condicionado, TV, serviços de limpeza, material de higiene, filtro de
água natural e gelada, bem como os serviços de recepção.

Toda a estrutura necessária deve ser informada no ato da reserva.



Coffee Break ou Welcome coffee não estão incluídos no preço da locação, cujo
fornecimento será cobrado à parte.

3) Valores de Locação

Sala 1 com capacidade para 10 pessoas
De 1 a 4 horas – R$ 60,00 / hora
Acima de 4 até 8 horas – R$ 50,00 / hora
Diária (9h às 19h) – R$ 320,00

Sala 2 com capacidade para 4 Estações de trabalho
De 1 a 4 horas – R$ 60,00 / hora
Acima de 4 até 8 horas – R$ 50,00 / hora
Diária (9h às 19h) – R$ 320,00

Auditório com capacidade para 16 pessoas
De 1 a 4 horas – R$ 80,00 / hora
Acima de 4 até 8 horas – R$ 70,00 / hora
Diária (9h às 19h) – R$ 480,00

Salão de 65m2 espelhado (Teatro ou Dança)
De 1 a 4 horas – R$ 100,00 / hora
Acima de 4 até 8 horas – R$ 85,00 / hora
Diária (9h às 19h) – R$ 600,00

Salão Gourmet com capacidade para 40 pessoas
Disponível apenas das 9h às 14h
De 1 a 3 horas – R$ 150,00 / hora
Meia diária (9h às 14h) – R$ 525,00

Salão Gourmet + Área Externa com capacidade para 80 pessoas
Disponível apenas das 9h às 14h
De 1 a 3 horas – R$ 250,00 / hora
Meia diária (9h às 14h) – R$ 875,00

Salão Gourmet + Área Externa para festas com capacidade para 80 pessoas
- com o fornecimento de buffet pela própria Casa de Cultura de Jacarepaguá,
o valor será precificado, com base no número de convidados e tipo de comida e
bebida a serem servidos.

Avalie os preços e condições diretamente com a administração.

4. Disposições Gerais
O locatário deverá enviar com, no mínimo, 24 (vinte e quatro) horas de
antecedência ao evento o nome e RG dos participantes para fins de verificação
de segurança pela recepção.



Os espaços locados deverão ser desocupados em até 20 (vinte) minutos após o
evento, findo esse prazo, será cobrado um valor adicional pelo tempo excedente
de uso no valor de 1 (uma) hora de locação.

A locação do espaço gourmet não inclui louças, eletrodomésticos e utensílios de
cozinha, que poderão ser locados à parte. Verifique com antecedência
disponibilidade e valor.
5) Cancelamento e alterações de horário
O cancelamento de reservas poderá ser feito, mediante o pagamento de taxa de
cancelamento, da seguinte forma:

a) Para cancelamentos com até 5 (cinco) dias de antecedência ao evento,
será cobrada uma taxa, a título de indenização, de 25% (vinte e cinco
por cento) calculados sobre o valor total da locação:

b) Para cancelamentos após este prazo, até 14h do dia que antecede ao
evento, será cobrada uma taxa, a título de indenização, de 50%
(cinquenta por cento) calculados sobre o valor total da locação;

c) Para cancelamentos no dia do evento, será cobrada uma taxa, a título
de indenização, no valor total da locação.

O Coffee Break e/ou Welcome coffee não são reembolsáveis em caso de
cancelamento de reserva.

As alterações de horário podem ser feitas, sem nenhum custo para o locatário,
desde que notificadas com, no mínimo, 3 (três) dias de antecedência ao evento.

As alterações de horários solicitadas após este prazo, dependerá de avaliação
da disponibilidade dos espaços e equipes, podendo ser desautorizada e o
cancelamento estará sujeito as regras de cancelamento listadas acima.



Tabela de Fornecimento de Buffet
Coffee Break e/ou Welcome coffee

Tipo de Buffet Itens Valor por participante

Premium

2 variedades de mini
sanduiches

Pão de queijo
2 variedades de

salgadinhos
1 variedade de bolo

2 variedades de biscoito
Água e Café

2 variedades de suco

R$ 25,70

Soft

1 variedades de mini
sanduiche

2 variedades de
salgadinhos

2 variedades de biscoito
Água e Café

2 variedades de suco

R$ 19,50

Light

1 variedade de mini
sanduiche

2 variedades de
salgadinhos

1 variedades de biscoito
Água e Café

1 variedade de suco

R$ 15,70

Fit

2 variedades de
sanduiche light integral

2 variedades de
salgados de forno

integral
1 variedade de bolo

light
3 variedades de frutas

da estação ou salada de
frutas

Água e café
2 variedades de suco

R$ 27,80


