
COMUNICADO
                                                                                                                    DEZEMBRO/2019
Prezado Associado,

A Diretoria  do  Free Time Turismo mediante  entendimento  tido com inúmeros  associados  e,  para
continuar  com melhor desempenho no aprimoramento  do atendimento junto àqueles  que utilizam ao
FREE TIME PARK HOTEL,  unidade esta,  pertencente ao seu sistema de lazer  e turismo, procede à
seguinte Resolução a respeito do número e forma da liberação de CONVITES, que passa a expor:

 A partir de 23 de dezembro de 2019 até 31/12/2020, a liberação de Convites Gratuitos
obedecerá aos seguintes critérios:

 Serão  liberados,  “gratuitamente”,  para  o associado  titular,  06(seis)  convites  anuais;  cada
convidado poderá usufruir do convite gratuito uma única vez ao ano;

 
 O convite dá o direito ao convidado do titular de passar o dia;

 O associado da Capital e grande BH deverá solicitar convite, pessoalmente, junto ao Depto.
de  Atendimento. Para  maiores  informações  necessárias  do  procedimento  para  liberação  de
convites gratuitos, o associado deverá dirigir-se ao escritório Central,  situado à Av. Afonso
Pena, 732- 6º andar – Centro- BH/MG ou se informar através do telefone (31) 3071.5757. Os
convites só poderão ser adquiridos pelo titular do título.

 Os 06(seis)  convites  liberados  de  forma  gratuita  por  ano  a  cada  titular  do  título,  não  são
cumulativos de ano para ano.

 Será entregue ao titular no ato da entrega de cada convite o Regimento Interno do Free Time
Park Hotel para o convidado.

 Caso o Titular do Título do FREE TIME TURISMO desejar adquirir número superior de 06
convites no curso de cada ano, será pago, “sendo necessário reafirmar que não serão
entregues convites gratuitos para um mesmo convidado no curso do ano”, mesmo
que seja convidado de outro associado,  será cobrado o valor  de  R$150,00 (cento e
cinquenta reais)  por cada convidado, tal valor poderá ser alterado sem prévio aviso. Este
valor não está incluído comida e nem bebida.

 Tanto o CONVITE GRATUITO ou PAGO, somente dará o direito ao convidado de passar o dia
no clube.

  O convidado para utilizar as piscinas deverá fazer a triagem de pele e pagar
por ela o valor de R$50,00 (cinquenta reais), podendo o valor da mesma ser
reajustado.

 O associado do interior poderá levar convidado desde que fique hospedado no mesmo
apto e previamente aprovado pela Diretoria, sendo cobrado apenas o valor da diária do apto,
podendo o  mesmo usufruir  das  dependências  do  Free  Time Park Hotel,  este  procedimento
prevalecerá também para o associado da capital.

 O  CONVITE  NÃO  SERÁ  VENDIDO  NO  FREE  TIME  PARK  HOTEL,  EM  HIPÓTESE
ALGUMA, APENAS NO ESCRITÓRIO CENTRAL AV. AFONSO PENA - 732- 6º ANDAR –
CENTRO- BH/MG;

 A  Diretoria  do  FREE  TIME  se  reserva  no  direito  de  “LIMITAR”  o  número  de
convites, semanalmente, de acordo com o fluxo de movimento, dando prioridade
ao conforto e comodidade dos associados e seus respectivos dependentes.

 Tais medidas foram tomadas no intuito de oferecer melhor atendimento, conforto e privacidade
aos associados, dependentes e convidados.
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