Normas para a utilização dos Apartamentos da APCEF/RS – Colônia Cassino
Pedimos aos(as) nossos(as) associados(as) a observância dos seguintes itens:
1 – É disponibilizado para o uso dos(as) associados(as) panela de pressão, liquidificador e ferro de passar roupa.
A retirada deve ser realizada com a empregada da APCEF.
2 – Dúvidas e esclarecimentos dos(as) associados(as) podem ser encaminhados para a sede administrativa da
APCEF/RS: secretaria@apcefrs.org.br.
3 – A voltagem dos equipamentos é 127v.
4 - Os danos causados pelos hóspedes serão debitados na fatura da hospedagem.
5 – Os(as) hóspedes que não respeitarem o regulamento e normas serão convidados(as) a retirar-se da Colônia
pagando suas devidas diárias.
6 – Desocupação dos apartamentos: Sempre que possível, o(a) associado(a) deverá acompanhar a conferência
das condições do apartamento desocupado. O(a) associado(a) deverá entregar o apartamento limpo, com louça e
panelas lavadas e guardadas, tirar o lixo, limpar a geladeira (não deixar alimentos dentro) e deixar o fogão limpo.
Entregar as chaves para a empregada da APCEF.
7 – É disponibilizado kit de limpeza.
8 - Não é permitido fumar em qualquer espaço do prédio.
9 - Os(as) associados podem utilizar o acesso wi-fi na área de apartamentos. A senha encontra-se com a
empregada da APCEF.
10- Cada apartamento tem direito a uma vaga de veículo.
11 – Os(as) visitantes devem ser registrados(as) no formulário de hospedagem.
12 - É expressamente proibido:
 O uso de fogareiros ou similares dentro dos apartamentos;
 Estender roupas nas janelas e sacadas. Na frente dos apartamentos é disponibilizado varal.
 Fumar no apartamento e jogar papéis e outros objetos pelas janelas, sacadas, ou ainda, jogá-los no chão;
 Manter animais em quaisquer dependências da Associação;
 Realizar consertos ou reparos sem o conhecimento da portaria – comunique no caso de necessidade.
 Discutir com os(as) empregados(as). Favor não insistir na obtenção de privilégios, pois os(as)
empregados(as) estão cumprindo ordens da Diretoria. Reclamações, dúvidas, sugestões devem ser
dirigidas à APCEF/RS por escrito ou por e-mail, conforme o item 2.
13 – Sua opinião é muito importante para nós. Encaminhe suas sugestões de melhoria e ocorrências para o email secretaria@apcefrs.org.br, ou, então, utilize o formulário de sugestões ou reclamações disponível na portaria.
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