
Regulamento Quadra Multiuso de Areia

Art.  1º  - A quadra  somente  poderá  ser  ocupada por  tempo  indeterminado  quando não houver 
associados esperando.

Art.  2º  -  Sempre  que houver  associados esperando,  o  limite  de tempo  para ocupação é  de 30 
minutos a contar do momento da chegada de outros jogadores, independente da modalidade que 
esteja sendo praticada.

Art. 3º - Para ordenar a ocupação da quadra, haverá um local para a colocação da carteira social, 
em  ordem  de  chegada  dos  associados.  Os  que  desocuparem  a  quadra  poderão  inscrever-se 
novamente, após os últimos inscritos. 

Art. 4º - A quadra é de uso exclusivo para associados, salvo eventos realizados pela Associação.

Art. 5º - Aos sábados domingos e feriados, associados menores de doze anos poderão utilizar a 
quadra após às 14h. Antes  desse horário somente  se a quadra estiver  disponível,  observando o 
disposto no artigo 2º.                         

Art.  6º  - De  segunda  a  sexta-feira,  para  utilização  entre  18h  e  23h,  as  quadras  poderão  ser 
reservadas por períodos de 1h e 15min, não podendo ser reservada por mais de um período para os 
mesmos usuários. 

Art. 7º - As reservas serão efetuadas no próprio dia da utilização, pessoalmente ou por telefone, 
para uso do próprio requerente, conforme abaixo:

§ 1º - Pelo titular ou cônjuge a partir das 08h por telefone ou pessoalmente;
§ 2º - A partir das 14h pelos demais dependentes; 
§ 3º - Deverão ser informados os nomes dos associados que ocuparão a quadra; 
§ 4º - Não haverá a marcação para terceiros; 
§ 5º - Sempre que for solicitado a marcação de horário, será cobrada  uma taxa de reserva, 
sendo lançada automaticamente na matrícula do associado solicitante. 
§ 6º - O associado que efetuar uma reserva e não comparecer para jogar, não havendo 
cancelado, será penalizado com uma multa. 
§  7º  -  Os  valores  referidos  nos  parágrafos  5º  e  6º  acima  serão  definidos  pela  Vice-
Presidência Administrativa. 

Art.  8º - A quadra poderá ser interditada para manutenção ou reservada para uso a critério  do 
Conselho de Administração. 

Art. 9º - A AABB não se responsabiliza pela guarda de objetos, valores ou equipamentos deixados 
na quadra. 

Art. 10º - Casos omissos neste Regulamento serão resolvidos pelo Conselho de Administração.

Art. 11º - Este regulamento foi aprovado na reunião de 13/03/2014 do Conselho de Administração 
da AABB.
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