
 

 

REGULAMENTO GERAL DE RESERVAS  
 

A diretoria do Candeias Esporte, Lazer e Recreação usando das atribuições conferidas            

pelo Estatuto Social, (art. 86 alínea b), institui o presente "Regulamento Geral de             

Reservas", que regerá os procedimentos concernentes às reservas de acomodação nas           

Unidades da Rede Nacional de Atendimento do Clube. O presente regulamento           

aplica-se às unidades próprias e arrendadas sendo que, nas unidades da Rede            

Integrada (convênios) possuem regulamento próprio que devem ser observados pelos          

associados. 

 

CAPÍTULO  I - DOS PERÍODOS E DIREITOS DE UTILIZAÇÃO  

 

Art.1°. - Ficam definidos os seguintes períodos para atendimento das reservas de            

acomodação dos associados, nas Unidades da Rede Nacional de Atendimento:  

 

a) Alta Temporada - compreende o período de 20 de Dezembro a 24 de Janeiro;               

(exceto 26 de Dezembro a 02 de Janeiro), o mês de Julho nas Regiões Serranas, Foz                

do Iguaçu/PR, Corumbá/MS, Bonito/MS e Natal/RN; 

Parágrafo único: no Hotel Gold Fish considera-se alta temporada o período do            

mês de Julho, Reveillon, Carnaval e todos os feriados nacionais e eventos regionais; 

b) Altíssima Temporada - compreende o período de 26 de Dezembro a 02 de              

Janeiro e período de Carnaval;  

c) Média Temporada - compreende o período de 25 de Janeiro a 28/29 de              

Fevereiro, exceto período de Carnaval;  

d) Baixa Temporada - compreende o período de 01 de Março a 19 de              

Dezembro, exceto o período de Carnaval, feriados e festividades locais, sendo que,            

para a região do Pantanal Sul-Mato-Grossense, será considerado o período de 03 de             

Janeiro até 19 de Dezembro (exceto feriados nacionais e mês de julho);  

e) Baixíssima Temporada - compreende pernoites de domingo a quinta-feira          

entre o período de 02 de Maio a 31 de Outubro, exceto regiões serranas, Foz do                

Iguaçu/PR, Corumbá/MS, Bonito/MS, Natal/RN e feriados e eventos regionais,  

f) Feriados Nacionais - será cobrada tarifa de média temporada salvo algumas            

regiões onde poderá ser adotado valor diferenciado; 

g)  Festivais e Eventos Regionais  - será adotada tarifa diferenciada.  

 

Art.2°. - No período da Alta, Altíssima e Média Temporada, os períodos são de sete dias                



consecutivos pré estabelecidos pelo Candeias. Os aposentos são vendidos pela          

capacidade máxima e de acordo com a disponibilidade de aposentos nas unidades,            

hotéis, casas, chalés, apartamentos mobiliados ou outros assemelhados, obedecidas as          

datas de entrada e saída das unidades.  

 

a) 01 (um) Título - direito de utilização da acomodação pelo período único de 07               

(sete) dias consecutivos na mesma Unidade em um aposento. 

b) 02 (dois) Títulos ou 01 (um) Título de 14 dias - direito de utilização da                

acomodação em um aposento pelo período único de 14 (quatorze) dias consecutivos na             

mesma Unidade, ou dois aposentos pelo período único de sete dias consecutivos na             

mesma unidade ou alternando unidades diferentes. 

  c) 03 (três) Títulos ou mais - direito de utilização da acomodação pelo período              

de tantos dias consecutivos resultantes da quantidade de títulos multiplicados por 7            

(sete) na mesma unidade ou sete dias consecutivos para cada título, em períodos             

alternados e unidades diferentes. 

 

Art.3°. - No período da Baixa Temporada os associados têm direito de utilizarem um              

único aposento por título, em quaisquer das Unidades em funcionamento,          

obedecendo-se a disponibilidade de atendimento da Unidade no período desejado. No           

entanto, nos Feriados Prolongados e eventos programados é exigido um mínimo de            

pernoite, dependendo da unidade pretendida; assim como, a venda do aposento será            

pela capacidade máxima. 

 

CAPÍTULO II - DAS RESERVAS   

 

Art.4°. - As solicitações de reservas só serão efetuadas pelos próprios associados,            

dependentes e agregados legais cadastrados na Secretaria do Clube. As reservas           

deverão ser solicitadas através da Central Nacional de Atendimento, Escritórios          

Regionais, Portal do Associado e Lojas de Atendimento, obedecendo-se a data de            

abertura das reservas estabelecida anualmente pela diretoria, sendo atendidas         

conforme disponibilidade de vagas.  

Parágrafo primeiro: O Candeias não se responsabiliza por reservas efetuadas          

por vendedores, representantes ou concessionárias não autorizadas. 

Parágrafo segundo: O Candeias não se responsabiliza por reservas efetuadas          

para locais onde o Clube não possua unidades próprias, arrendadas ou Rede Integrada             

e não autorizadas. 

Parágrafo terceiro: Fica estabelecido que as ofertas de vendas online de           

reservas serão disponibilizadas mediante deliberação da diretoria. 



 

Art.5°. - Para efeito da solicitação da reserva os associados, dependentes ou            

agregados deverão:  

a) Identificar-se, informar o número e série do(s) Título(s), endereço, telefone,           

e-mail;  

b) Fornecer três opções de Unidades situadas em cidades diferentes, por ordem            

de preferência;  

c)  Fornecer três opções de períodos por ordem de preferência;  

d)  Nome dos dependentes que o acompanharão;  

e) Se houver convidados, informar nome completo, CPF, data de nascimento e            

grau de parentesco, por se tratar de exigência legal dos órgãos de segurança.  

 

Art.6°. - No período de Baixa Temporada, os associados poderão, caso assim            

entendam, dirigir-se pessoalmente às Unidades para efetuarem reserva, ficando,         

contudo, sujeitos a existência de vagas.  

 

Art.7°. - As reservas efetuadas diretamente nas Unidades, os pagamentos das Taxas de             

Utilização deverão ser efetuados nas próprias Unidades no ato da entrada           

impreterivelmente.  

 

CAPÍTULO III - DAS TAXAS DE UTILIZAÇÃO  E TAXA DE MANUTENÇÃO  

 

Art.8°. - Em virtude do Candeias ser um Clube nos moldes de Colônia de Férias para                

utilização das Unidades, torna-se obrigatório o pagamento antecipado da reserva,          

conforme a "Tabela de Taxas de Utilização", vigente na data da solicitação da reserva.  

Parágrafo primeiro: A "Tabela de Taxas de Utilização" estabelecerá as taxas de            

pernoite para as temporadas Baixíssima, Baixa, Média, Alta, Altíssima e Feriados, por            

unidades, tipos de aposentos, número de pessoas e período de utilização. 

Parágrafo segundo: Para os períodos de feriados, Semana do Natal, Réveillon,           

Semana do Carnaval, Festivais e Eventos Regionais serão estabelecidas Taxas de           

Utilização Especiais.  

Parágrafo terceiro: Não está agregada ao valor da Taxa de Utilização os custos             

de translado, telefonia, frigobar, estacionamento, lavanderia, taxa do exame médico e           

taxa de turismo cobrado pelas Prefeituras de algumas regiões. Os custos referentes a             

estas despesas deverão ser pagas ao fim da estadia. Caso estes pagamentos não             

sejam efetuados acarretará pendência ao título do associado o qual ficará bloqueado            

até a regularização. 

 



Art.09°. - Nas unidades administradas pelo Clube, crianças menores de 05 (cinco) anos             

de idade são isentas do pagamento da Taxa de Utilização, sendo no entanto,             

consideradas como usuárias de leitos para fins de ocupação . A lotação máxima do             

aposento deve ser sempre observado, pois não serão admitidos excedentes, ainda que            

menor de 05 (cinco) anos. Não será fornecido leitos extras. 

 

Art.10°.  - As reservas serão confirmadas mediante o pagamento da Taxa de Utilização.  

Parágrafo primeiro: O pagamento poderá ser efetuado em dinheiro, cartão de            

débito ou crédito, boleto bancário (à vista) e cheque de pessoa física do titular ou               

dependente legal, desde que o último cheque tenha compensação com até 10 (dez)             

dias de antecedência à data de entrada. Em casos de boleto bancário, é de inteira               

responsabilidade do associado, efetuar o devido pagamento na rede bancária          

autorizada, rigorosamente até a data de vencimento estabelecida no documento, sob           

pena de perda do direito da reserva. 

 Parágrafo segundo: A Taxa de Utilização deve ser paga em até 03 (três) dias              

úteis após a solicitação da reserva (exceto boleto bancário e autoatendimento). Optando            

por boleto bancário, o pagamento deverá ocorrer em até 01 (um) dia útil após a               

solicitação da reserva. Reservas solicitadas pelo autoatendimento (portal na web,          

aplicativos para celulares, etc), o pagamento deverá ser imediato (cartão de crédito ou             

débito). 

Parágrafo terceiro: Quando não houver a possibilidade de se cumprir o prazo de              

03 (três) dias úteis, em razão da data de entrada, o pagamento deverá ser no ato da                 

reserva (dinheiro, cartão de crédito ou débito), sob pena de perda do direito da reserva,               

salvo para aquelas realizadas diretamente na unidade, sem reserva prévia, quando a            

Taxa de Utilização deve ser quitada na entrada. 

 

Art.11°. - Confirmado o pagamento da Taxa de Utilização, será emitido o respectivo              

comprovante de reserva no qual constará além do nome e número do título do              

Associado, o nome e Características da Unidade para a qual foi efetuada a reserva,              

tipo e características do aposento, as datas de entrada e saída, número de ocupantes              

do aposento e outras informações que se tornam necessárias, sendo de total            

responsabilidade do associado a leitura e conferência dessas informações.  

 

Art.12°. - Para utilização dos benefícios, é obrigatório que o associado esteja em             

situação regular e em dia com suas obrigações perante o Clube quer sejam:             

Pagamento de parcelas do Título, da Remição, da Taxa de Manutenção e Cartões             

Sociais de Identificação atualizados e emitidos pelo Clube ou qualquer outra pendência. 

 



CAPÍTULO IV - DA UTILIZAÇÃO  

 

Art.13°. - Ao chegar na unidade reservada, o associado deverá obrigatoriamente           

apresentar o Comprovante de Reserva, Cartões Sociais e Respectivos Documentos de           

Identificação do titular, dependentes legais e convidados, quando for o caso.           

Convidados só poderão adentrar e permanecer no aposento na presença do titular ou             

dependente legal. 

 

Art.14°. - Nas utilizações de reserva com menores de 18 anos acompanhados dos pais              

ou responsável, é necessário o preenchimento do Termo de Responsabilidade com os            

seguintes dados: número da reserva, nome completo do menor, naturalidade, data de            

nascimento, nome completo dos pais ou responsável legal, nome do acompanhante (se            

for o caso), endereço, cidade e telefones. Este Termo estará disponível nas unidades e              

deverá ser entregue no momento da entrada, acompanhado de cópias dos seguintes            

documentos: 

a)   acompanhados dos pais:  identificação do menor e dos pais; 

b) acompanhados de um responsável legal: identificação do menor e do           

responsável, bem como documentação judicial; 

c) sem a presença dos pais ou responsável legal: autorização por escrito dos pais              

com firma reconhecida , indicando um acompanhante maior de idade, bem como           

identificação do menor e do acompanhante. Se for autorizado por um responsável legal,             

também será necessária  documentação judicial. 

Tais exigências encontram amparo no Estatuto da Criança e do Adolescente art.            

“250” (ECA).  

d) para utilização exclusiva da área de lazer, não será permitido menores de 18              

anos desacompanhados do titular ou dependente maior de idade.  

 

Art.15°. - A utilização das unidades próprias e arrendadas possuem horário pré            

determinados, sendo a entrada às 14h (quatorze horas) e saída até às 10h (dez horas).  

Parágrafo único: O associado deverá apresentar-se na unidade reservada no          

dia previsto no Comprovante a partir das 14h (quatorze horas), com tolerância máxima             

até as 12h (doze horas) do dia seguinte, sob pena de perda do direito da acomodação.  

 

Art. 16°. - O aposento deverá ser desocupado até as 10h (dez horas) do dia estipulado                

no Comprovante de Reserva.  

Parágrafo primeiro: O desrespeito ao horário de saída do aposento deixando de            

desocupá-lo no horário estabelecido, importará na aplicação de multa correspondente a           

três pernoites conforme a Tabela de Utilização vigente. Caso estes pagamentos não            



sejam efetuados acarretará pendência ao título do associado o qual ficará bloqueado            

até a regularização. 

Parágrafo segundo: Na hipótese de haver disponibilidade de vagas e           

autorizado pela gerência da unidade , será permitido a permanência no aposento           

mediante cobrança de meia pernoite. Entende-se por meia pernoite o período de            

entrada das 08h (oito horas) às 14h (quatorze horas) e saídas das 10h (dez horas) às                

18h (dezoito horas). O valor de meia pernoite não contempla o café da manhã em               

unidades. Horários que antecedem ou ultrapassem estes, culminará na cobrança de           

uma  pernoite completa. 

 

Art.17°. - As reservas efetuadas destinam-se exclusivamente aos associados e          

dependentes conforme Comprovante de Reserva, não sendo permitida a transferência          

de utilização para outras pessoas, sejam associadas ou não. 

 

Art. 18°. - Nas unidades em que houver a exigência do exame médico para utilização               

da piscina, deverá submeter-se ao exame, mediante ao pagamento da taxa respectiva. 

Parágrafo primeiro: para utilização da piscina, área de lazer ou recreação (se              

houver) menores de idade sempre deverão estar supervisionados pelo titular ou           

dependente maior de idade.  

          Parágrafo segundo:  é expressamente proibido utilizar na aréa de lazer e piscinas  

objetos que possam oferecer riscos, perturbar ou interferir com o direito alheio de             

desfrutá-los.  

  

Art.19°. - Em Unidades com acomodações mobiliadas, tipo residência, é de           

responsabilidade do associado levar roupas de cama, mesa e banho.  

 

Art.20°. - Na Rede Integrada é devido o pagamento da Taxa de Limpeza pelos              

associados, conforme Regulamento Interno do estabelecimento. 

Parágrafo único: nas unidades próprias e arrendadas, quando o hóspede deixar           

o aposento inutilizável (sujo), será cobrada uma multa previamente estabelecida, cuja           

finalidade será de efetuar a limpeza do aposento. 

 

Art.21°. - É proibida a entrada de animais nas dependências das Unidades. A entrada              

de animais importará na aplicação de multa e exigência de desocupação imediata do             

animal do aposento. Caso o associado opte por desocupar o aposento não lhe caberá              

direito ao ressarcimento dos valores pagos pela reserva, ressalvado os casos onde a             

unidade permita extraordinariamente a permanência dos mesmos.  

Parágrafo primeiro: Fica o associado ciente de que deverá antes de efetuar a             



reserva, consultar se a Unidade eventualmente aceita animais, obtendo informações          

sobre as condições para acomodação do Pet. 

Parágrafo segundo: Havendo liberação, será permitido apenas um animal de          

porte pequeno, mantendo-o em sua guarda, onde será cobrado adicional da Taxa de             

Limpeza.  

 

Art.22°. - Não é permitido a substituição de ocupantes durante o período de             

acomodação, nem acesso de visitantes às dependências dos aposentos. 

 

Art.23°. - Retirando-se o associado da Unidade antes do término do período da sua              

reserva, este não fará jus ao reembolso da Taxa de Utilização correspondente ao             

período que deixou de utilizar, tampouco a crédito de pernoites.  

 

Art.24°. - Os associados, dependentes e convidados estão sujeitos ao cumprimento do            

Regulamento Interno das Unidades próprias, arrendadas ou da Rede Integrada em que            

se acomodarem. 

 

Art.25°. - No momento da identificação dos associados para a entrada nas unidades             

próprias e arrendadas, deverão apresentar seus pertences, preenchendo o formulário          

de declaração de bens, ficando o associado obrigado a consignar seus pertences de             

eletroeletrônicos, joias, e outros bens que julgar necessário para fins de maior            

segurança. E m razão do eventual furto ou roubo, caso seja de responsabilidade do             

Clube, serão reembolsados por este, desde que seja apresentado a respectiva nota            

fiscal e boletim de ocorrência.  

 Parágrafo primeiro: Nas unidades em que houver cofre e o associado optar por             

não guardar seus bens, deverá preencher o Termo de Responsabilidade onde arcará            

por eventuais perdas ou furtos, uma vez que é disponibilizado a este a guarda dos seus                

pertences com segurança.  

Parágrafo segundo: Nas unidades que não tem cofre, o associado fica obrigado            

a preencher um Termo de Responsabilidade, assumindo total ônus sobre os bens que             

permanecerão no seu aposento e deverá manter as portas e janelas sempre trancadas,             

responsabilizando-se por eventuais perdas ou furtos.  

 Parágrafo terceiro: Caso ocorra furto dentro da Unidade, o associado fica           

obrigado a comunicar a recepção imediatamente ao ocorrido, a fim de que esta adote as               

providências cabíveis. 

 

CAPÍTULO V - DOS CANCELAMENTOS, TROCAS E CRÉDITOS DE RESERVAS  

 



Art.26°. - Após a emissão do comprovante de reserva, o associado poderá dela desistir,              

cancelar ou trocar, desde que dê ciência ao clube no prazo de até 10 (dez) dias antes                 

da data de entrada na unidade, sem nenhum ônus. 

Parágrafo primeiro: Ocorrendo o pedido de cancelamento previsto no "caput"          

deste artigo, será concedido ao associado crédito correspondente ao valor das           

pernoites. 

Parágrafo segundo: O crédito concedido deverá ser utilizado impreterivelmente          

dentro do prazo de 12 (doze) meses, contados da data do pedido do cancelamento, não               

sendo passível de prorrogação. O pedido do cancelamento deverá ser feito por            

documento    (e-mail ou WhatsApp).  

Parágrafo terceiro: Na hipótese do associado preferir trocar o local da reserva            

para outra Unidade cuja Taxa de Utilização seja valor superior, deverá complementar o             

pagamento conforme Tabela de Utilização vigente, caso contrário, permanecerá com a           

diferença em créditos, com validade do primeiro crédito não sendo possível abatimento            

deste crédito em outros serviços.  

 

Art.27°. - A partir do nono dia que antecede a data de entrada na unidade, é permitida a                  

troca de acomodação de uma unidade para outra, desde que efetuada a reserva em              

unidade própria ou arrendada e que exista a disponibilidade na unidade pretendida,            

mediante o pagamento de multa (valor de uma pernoite da unidade constante no             

comprovante de reserva). 

 

Art.28°. - Resultará na perda do valor total da Taxa de Utilização os casos em que o                 

pedido de cancelamento for entre nove ou menos dias que antecede a entrada; o não               

comparecimento ao local reservado conforme do art. “15°” ou ainda, a saída antecipada             

da unidade.  

Parágrafo único: Também não terá direito a restituição, mesmo que parcial,             

casos em que o associado apresentar-se na unidade com um número menor de             

ocupantes emitido no comprovante de reservas. 

 

Art.29°. - Em casos de força maior ou caso fortuito, conforme parágrafos abaixo a              

reserva será cancelada perante cobrança de uma pernoite e o restante do valor será                

revertido em crédito com validade de doze meses conforme art. “26º” parágrafo            

segundo. 

Parágrafo primeiro: Em caso de doença devidamente comprovada,        

falecimento, declarações judiciais, boletim de ocorrência, catástrofes naturais, o         

associado deverá entrar em contato até o primeiro dia de sua reserva para liberação do               

aposento e apresentar de imediato os documentos que comprovem a impossibilidade de            



viajar. 

Parágrafo segundo: Na eventualidade do associado não poder per manecer         

durante o período reservado, o fato deverá ser comunicado a recepção da unidade com              

apresentação do motivo (atestado médico, boletim de ocorrência, óbito).  

 

CAPÍTULO VI - DISPOSIÇÕES FINAIS  

 

Art.30°. - No interesse maior da sociedade, o presente Regulamento Geral de            

Reservas poderá, a qualquer tempo, ser reformulado ou modificado total ou           

parcialmente pela Diretoria, sempre pensando em qualidade, sem que as normas           

revogadas resultem em direito adquirido aos associados.  

 

Art.31°.  - Os casos omissos neste Regulamento serão resolvidos pela Diretoria.  

 

Art.32°. - Este Regulamento entra em vigor a partir do dia 15 de maio 2019, revogadas                

as disposições em contrário.  

 

Londrina, 15 de maio de 2019. 

 

 

 

 
 


