
RESOLUÇÃO 01/2015. TERMO DE RESPONSABILIDADE OCUPAÇÃO DOS 
QUIOSQUES.   

A diretoria do Jockey Club de Uberaba resolve implantar o presente termo de   

responsabilidade estabelecendo as medidas abaixo, as quais passam a vigorar a partir de 21/08/2015.   

Através do presente termo de responsabilidade, declaro e me comprometo, durante a   

ocupação do quiosque reservado, instalado nas dependências do Jockey Park, sob as penas, contidas no Estatuto do 

Jockey Club de Uberaba, a observar as seguintes regras:   

REGRAS PROIBITIVAS E COGENTES   

 É proibida a ocupação dos quiosques, fora do horário normal de funcionamento desses   

setores, nos quais se encerram, as suas ocupações, às 19 horas, todos os dias; salvo se houver autorização especial, 

previamente, concedida pelo gerente operacional do Jockey Club, ou outro responsável pela administração .   

É proibida a utilização de equipamento automotivo, ou qualquer outro tipo de aparelho   

sonoro que venha produzir som ou ruído acima do limite 40 (quarenta) decibéis (permitido apenas o som ambiente), 

durante a ocupação dos quiosques;   

É proibida a reserva de qualquer um dos quiosques, por pessoa que não seja o titular da cota   

e que não esteja em dia para com todas as obrigações previstas no Estatuto do Jockey Club de Uberaba. É proibida a 

utilização de equipamentos sonoros, tais como: caixa de percussão, instrumentos de pau e corda, pandeiros, corneta 

e etc., durante a ocupação dos quiosques;   

É proibido qualquer tipo de excesso de comportamento, tais como: gritos, e farras que   

venham perturbar o sossego, a saúde e a segurança dos demais, ocupantes dos quiosques vizinhos;   

É proibido fornecer, permitir e ou induzir a utilização de bebidas alcoólicas, para menores de 

18 anos, sob pena de responder criminalmente perante o poder judiciário, por violação ao ECA (Estatuto da Criança e 

do Adolescente), durante a ocupação dos quiosques. É proibido qualquer tipo de comportamento anti-social, agressivo 

e ou discriminatório, ou que venha colocar em risco a integridade, física e moral de qualquer pessoa, seja ela sócia 

dependente ou convidada, durante a ocupação dos quiosques;   

É proibida a utilização de caixa de isopor, fora do âmbito dos quiosques, devendo, também,   

ser observada a distância, mínima, das piscinas de 50 (cinquenta) metros;   

É proibida a troca de fraudas ou higienização de crianças nas dependências dos quiosques,   

caso em que o (a) responsável deverá utilizar o local apropriado existente nas dependências do Club ou aquelas  

próximas dos quiosques.   
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REGRAS IMPOSITIVAS OU COGENTES.   

Os quiosques deverão ser reservados, no site, pelo sócio titular, um dia antes da data prevista  

para a sua ocupação desejada.   

A OCUPAÇÃO DOS QUIOSQUES DEVERÁ OCORRER DE FORMA PRESENCIAL, POR PARTE DO 

SÓCIO QUE O RESERVOU, ATÉ AS 10H30. HAVERÁ TOLERÂNCIA – MÁXIMA – DE MEIA HORA, APÓS ESSE HORÁRIO.  

APÓS O TRANSCURSO DO TEMPO DE TOLERÂNCIA (30 MINUTOS), O LOCAL PODERÁ SER OCUPADO POR OUTRO SÓCIO;  

A OCUPAÇÃO DO QUIOSQUE, POR SUBSTITUIÇÃO, SOMENTE, PODERÁ ACONTECER OU SER  

AUTORIZADAS DEPOIS DE CONSTATADA A NÃO PRESENÇA DO SÓCIO QUE RESERVOU O QUIOSQUE, EM PRIMEIRO 

LUGAR, E DESDE QUE O NOME DO SUBSTITUINTE CONSTE DA LISTA DE ESPERA, DEVENDO SER OBSERVADA A  ORDEM 

CRONOLOGICA DE CHEGADA.   

REGRAS GERAIS.   

A não observação das regras pontuadas neste regulamento poderá gerar a perda do direito   

de reserva do quiosque por até 90 (noventa dias), e dependendo da gravidade dos fatos caberá a diretoria deliberar 

sobre a aplicação de outras penalidades previstas nos Estatuto do Jockey Club.   

O Sócio responde por toda e qualquer inobservância ao presente regulamento. O Jockey Club  

não se responsabiliza por objetos deixados, esquecidos ou abandonados, por quem quer que seja nas dependências 

do Club, ou no interior dos quiosques. Eventuais dúvidas poderão ser dirimidas junto à secretaria do Jockey Club de 

Uberaba, durante o horário normal de expediente, ou na portaria do Club.   

OBS: Declaro que tenho pleno conhecimento de que o quiosque reservado não poderá ser   

ocupado por convidados, sem que o responsável por essa reserva esteja presente no local, sob pena de se  

submeter as punições disciplinares previstas no Estatuto do Jockey Club.    

E por estar de acordo com as normas estabelecidas na presente resolução firmo o presente   

termo de responsabilidade para que venha surtir os seus jurídicos e legais efeitos.   
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